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ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΟΤ ΚΑΘΟΡΗΕΟΤΝ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΣΔΓΑΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ: 

 

Α. ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΔΓΑΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ/ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 

Β. ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΔΓΑΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΑΝΔΓΔΡΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΗΓΗΟΚΣΖΣΟ ΟΗΚΟΠΔΓΟ 

Γ. ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΔΓΑΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΠΗΓΗΟΡΘΧΖ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΠΟΤ ΔΚΓΗΓΟΝΣΑΗ ΚΑΣΟΠΗΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 (1) 

ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΣΔΓΑΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ Δ ΔΚΣΟΠΗΘΔΝΣΔ, ΠΑΘΟΝΣΔ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΠΡΟΧΠΑ ΚΑΗ ΓΗΑ 

ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΣΔΓΑΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 

ΜΔΡΟ Η: ΟΡΗΜΟΗ 

1. «Γηθαηνχρνο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο», κέζσ ησλ ηεγαζηηθψλ ρεδίσλ γηα ηέγαζε ζε Ηδηφθηεην Οηθφπεδν ή γηα Αγνξά Καηνηθίαο / Γηακεξίζκαηνο ή γηα επηδηφξζσζε 

ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο είλαη εθηνπηζζείο, παζψλ ή ηνπξθφπιεθηνο, ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο  πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα επηκέξνπο ηεγαζηηθά ρέδηα.  

 

2. Α. «Δθηνπηζζείο» είλαη ην πξφζσπν, ην νπνίν θαηέρεη Σαπηφηεηα Δθηνπηζζέληνο πνπ εθδίδεηαη απφ ην Σκήκα Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο. 

 

    Β. «Δθηνπηζζείο ιφγσ επαγγέικαηνο» είλαη πξφζσπν πνπ ήηαλ κφληκα εγθαηεζηεκέλν ζε πεξηνρή πνπ είλαη θαηερφκελε, ιφγσ επαγγέικαηνο (αζηπλνκηθφο, 

εθπαηδεπηηθφο, δεκφζηνο ππάιιεινο, μελνδνρεηαθφο ππάιιεινο, θ.ά.), ελψ ε θαηνηθία ηνπ θαη γεληθά ε αθίλεηε ηδηνθηεζία ηνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη 

απφ ηε Γεκνθξαηία. Σν δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα παξαρψξεζε ζηεγαζηηθήο βνήζεηα δελ επεθηείλεηαη ζηα παηδηά νηθνγέλεηαο πνπ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία απηή, 

εθηφο αλ ην δηθαηνχρν πξφζσπν δειψζεη φηη απνδέρεηαη ηε κεηαθνξά ηεο κίαο (1) ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο πνπ ην ίδην δηθαηνχηαη ζε ζπγθεθξηκέλν παηδί ηνπ.   

 

3. «Παζφληαο» είλαη ην πξφζσπν ην νπνίν θαηέρεη βεβαίσζε παζφληα πνπ εθδφζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Αλαθνχθηζεο Παζφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί 

Αλαθνχθηζεο Παζφλησλ Νφκνπ ηνπ 1988 (114/1988).   

 

4. «Σνπξθφπιεθηνο» είλαη Διιελνθχπξηνο πνιίηεο πνπ ήηαλ θαη ζπλερίδεη λα είλαη ηδηνθηήηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο, ε νπνία θαηέζηε απξνζπέιαζηε πξηλ ην 1974, σο 

απνηέιεζκα ησλ δηαθνηλνηηθψλ ηαξαρψλ, λννπκέλνπ φηη δελ ήηαλ θαη δελ είλαη ηδηνθηήηεο άιιεο κνλάδαο ζε πεξηνρή πνπ ειέγρεηαη απφ ηε Γεκνθξαηία.  

 

5. «ηεγαζηηθή Βνήζεηα» είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μεξίκλεο θαη Απνθαηάζηαζεο Δθηνπηζζέλησλ θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηεγαζηηθήο Βνήζεηαο ζε «δηθαηνχρνπο» πνπ πιεξνχλ ηα πθηζηάκελα θξηηήξηα θαη έρεη ζθνπφ λα θαιχςεη ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε 

ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αηηεηή.   

 

6. «Δκβαδφλ νηθηζηηθήο κνλάδαο» γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο πξνζδηνξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ θαιπκκέλσλ ρψξσλ ηεο θαηνηθίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεραλνζηαζίσλ, απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη θαιπκκέλσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ηεο θαηνηθίαο, θαζψο θαη ησλ θαιπκκέλσλ βεξαληψλ, 

εμαηξνπκέλσλ: 

(α) κέρξη 5 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, εκβαδφλ κεραλνζηαζίσλ, 
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(β) κέρξη 7 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, εκβαδφλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, 

(γ) κέρξη 36 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, εκβαδφλ θαιπκκέλσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, θαη 

(δ) κέρξη 30 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, εκβαδφλ θαιπκκέλσλ βεξαληψλ. 

 

7. «πκθσλία» θαζνξίδεηαη σο ην πκθσλεηηθφ έγγξαθν (ζε κνξθή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ νηθείν Έπαξρν)  κεηαμχ ηνπ «δηθαηνχρνπ ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο» θαη ηνπ 

νηθείνπ Δπάξρνπ ή εθπξνζψπνπ ηνπ πνπ πεξηιακβάλεη φξνπο θαη ππνρξεψζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

 

8.  «Γάκνο» πεξηιακβάλεη θαη ην χκθσλν πκβίσζεο φπσο έρεη ςεθηζηεί κε ην ζρεηηθφ Νφκν {Ο πεξί Πνιηηηθήο πκβίσζεο Νφκνο ηνπ 2015 (184(I)/2015)}. 
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ΜΔΡΟ ΗΗ: ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ 

 

Α. ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΔΓΑΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 

 

1.Οη «δηθαηνχρνη ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο», δχλαηαη λα απνηαζνχλ ζηελ ΤΜΑΠΔ κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε σο: 

(i) κνλήξε άηνκα, λννπκέλνπ φηη δελ έρνπλ ζπλάςεη γάκν ή ζχκθσλν ζπκβίσζεο, 

(ii)  νηθνγέλεηα, λννπκέλνπ φηη έρνπλ ζπλάςεη γάκν, ή έρνπλ ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο πξνζθνκίδνληαο θνηλή πξνζθπγηθή ηαπηφηεηα ζε πεξίπησζε πνπ θαη ηα δχν 

κέιε είλαη εθηνπηζκέλα. 

ηελ πεξίπησζε νηθνγέλεηαο κε παηδηά, δχλαηαη λα πεξηιεθζνχλ ζηελ αίηεζε αλήιηθα ηέθλα κέρξη 18 εηψλ, ηέθλα πνπ ζπνπδάδνπλ (κέρξη 23 εηψλ ζήιπ θαη 25 εηψλ 

άξξελεο) θαη επί ηνχηνπ ζα πξνζθνκίδεηαη Βεβαίσζε Φνίηεζεο, εζλνθξνπξνί θαη ελήιηθα παηδηά κε αλαπεξίεο νη νπνίεο ηνπο εκπνδίδνπλ λα δηαβηνχλ αλεμάξηεηα θαη επί 

ηνχηνπ ζα πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή Βεβαίσζε. Ννείηαη φηη ηα φπνηα εηζνδήκαηα ησλ ηέθλσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

(iii) Μνλνγνληφο πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα θαη θχιαμε αλήιηθνπ/σλ ηέθλνπ/σλ, πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή εθιακβάλεηαη σο νηθνγέλεηα κε παηδί/παηδηά. Ο φξνο δελ 

πεξηιακβάλεη κε εθηνπηζζέληα κνλνγνληφ πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα θαη ηε θχιαμε αλήιηθνπ ηέθλνπ κε πξνζθπγηθή ηδηφηεηα.  

       ε πεξίπησζε έθδνζεο δηαδπγίνπ, δχλαηαη λα ππνβιεζεί αίηεζε απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη λα εμεηαζηεί ε αίηεζε ηνπο σο κνλήξε άηνκα ή σο νηθνγέλεηα 

δηαδεπγκέλνπ/εο κε παηδηά. Ννείηαη φηη γηα ηελ επηκέιεηα θαη θξνληίδα ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζηεί απφθαζε δηθαζηεξίνπ ή λα ππάξρεη ζπκθσλία γηα ηελ 

επηκέιεηα θαη θχιαμε ησλ αλήιηθσλ. Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε «δηάζηαζε», δελ κπνξνχλ λα απνηαζνχλ σο κνλήξε άηνκα ή νηθνγέλεηα 

δηαδεπγκέλνπ/εο κε παηδηά. 

(iv) πγθαηνηθνχληα δηθαηνχρα, ζπγγεληθά (κέρξη ηξίηνπ βαζκνχ) άηνκα, ηα νπνία δελ απνηεινχλ νηθνγέλεηα, ζηα νπνία παξαρσξείηαη ε αλάινγε νηθνλνκηθή βνήζεηα σο 

κνλήξεο άηνκν. 

 

2. Γηθαηνχρνο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο δελ κπνξεί λα θξηζεί αηηεηήο εάλ ν ίδηνο θαη ε ζχδπγνο ηνπ σο δεχγνο έιαβαλ άιιε ζηεγαζηηθή βνήζεηα κέζσ ζηεγαζηηθψλ ζρεδίσλ 

ηνπ Κξάηνπο. Γελ ιακβάλεηαη ππφςε ε φπνηα ζηεγαζηηθή βνήζεηα παξαρσξήζεθε απφ ην Φνξέα Ηζφηηκεο Καηαλνκήο Βαξψλ ή ην ρέδην Παξαρψξεζεο Οηθνπέδσλ ζε 

Οηθνγέλεηεο κε Υακειά Δηζνδήκαηα ή ην ρέδην Αγνξάο Καηνηθίαο/δηακεξίζκαηνο βάζεη ηνπ ζρεδίνπ Υακειά θαη Μέηξηα Ακεηβνκέλσλ ηνπ ΚΟΑΓ ή ην ρέδην Πξνζηηήο 

Καηνηθίαο ηνπ ΚΟΑΓ. 

 

3. Αίηεζε γηα παξνρή ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο εμεηάδεηαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ είλαη  κφληκα εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Κχπξν. Δμαίξεζε 

απνηεινχλ νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α) Γεκφζηνο Λεηηνπξγφο πνπ ππεξεηεί κε δηνξηζκφ ζην εμσηεξηθφ.  

(β) Ναπηηθφο θαη άιινο εξγαδφκελνο ζην εμσηεξηθφ κε ζπκβφιαην εξγαζίαο, εθφζνλ ε νηθνγέλεηα ηνπ απνδεδεηγκέλα δηακέλεη κφληκα ζηε Κχπξν. 

 

4.  ε θάζε δηθαηνχρν ρνξεγείηαη κηα κφλν ζηεγαζηηθή βνήζεηα θαη δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απαιιαγήο εθηφο:  

(α)γηα ζθνπνχο επηδφηεζεο ελνηθίνπ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε Δ..Β. ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αηηεηή, 

θξίλεη φηη ε επηδφηεζε ελνηθίνπ είλαη πιήξσο δηθαηνινγεκέλε, 

(β) ζε πεξίπησζε δηαδπγίνπ θαη ηέιεζεο λένπ γάκνπ ή ζχλαςεο ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο κε άιιν πξφζθπγαγηα δεχηεξε θνξάπνπ δελ έρεη ιάβεη ή έρεη απαιιαγεί 

ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο, 

θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζρεδίνπ.  
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5. Γελ παξαρσξείηαη δεχηεξε ζηεγαζηηθή βνήζεηα ζε εθηνπηζκέλν πνπ έιαβε ζην παξειζφλ ζηεγαζηηθή βνήζεηα γηα αγνξά δηακεξίζκαηνο/νηθίαο ή γηα απηνζηέγαζε ζε 

ηδηφθηεην νηθφπεδν ή γηα επηδηφξζσζε θαηνηθίαο/δηακεξίζκαηνο θαη δεηά λα επηζηξέςεη ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ ηνπ παξαρσξήζεθε ζην παξειζφλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Δπηπιένλ δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ηεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο πνπ παξαρσξήζεθε θαηά ην παξειζφλ ζηνλ αηηεηή ή ζην άιιν κέινο ηνπ δεχγνπο, ζε 

ζπγγεληθά ή ηξίηα πξφζσπα  κε ζθνπφ λα ηνπ παξαρσξεζεί άιιε ζηεγαζηηθή βνήζεηα κέζσ ηεο ΤΜΑΠΔ ή κέζσ άιισλ ζηεγαζηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ θξάηνπο. 

 

Β. ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟΗ ΑΗΣΖΣΔ 

 

1. ε πεξηπηψζεηο δηαδπγίνπ, δελ παξαρσξείηαη λέα ζηεγαζηηθή βνήζεηα ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν έρεη ήδε ιάβεη ζηεγαζηηθή βνήζεηα θαηά ηνλ πξψην ηνπ γάκν. 

 

2. Γπλαηφηεηα παξαρψξεζεο δεχηεξεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο δχλαηαη λα δνζεί ζε έλα εθ ησλ δχν κειψλ ηνπ πξψελ δηαδεπγκέλνπ δεχγνπο ην νπνίν: 

(α) κπνξεί λα απαιιαγεί απφ ηελ 1
ε
 ζηεγαζηηθή βνήζεηα εθφζνλ πιεξνχληαη νη  φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ησλ παξφλησλ θξηηεξίσλ θαη  

(β) πξαγκαηνπνηήζεη γάκν ή ζχκθσλν ζπκβίσζεο μαλά κε άιιν πξφζθπγα γηα δεχηεξε θνξά πνπ δελ έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο άιιε ζηεγαζηηθή βνήζεηα ή απαιιάρζεθε 

απφ ζηεγαζηηθή βνήζεηα πνπ έιαβε ζην παξειζφλ θαη πιεξνί ηα ηζρχνληα θξηηήξηα. 

 

3.Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο πην πάλσ πξφλνηαο, παξαρσξείηαη απαιιαγή: 

(α) ζε εθηνπηζκέλν/ε  αηηεηή/αηηήηξηα απφ ζηεγαζηηθή βνήζεηα πνπ έιαβε ζην παξειζφλ ζηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο: 

      (i) ην άιιν κέινο ηνπ πξψελ δεχγνπο λα είλαη εθηνπηζζείο/είζα, 

 (ii)  ην άιιν κέινο ηνπ πξψελ δεχγνπο λα είλαη κε εθηνπηζζείο/είζα θαη λα έρεη ηελ επηκέιεηα/θεδεκνλία ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ κε απφθαζε Γηθαζηεξίνπ ή κεηαμχ ηνπο 

ζπκθσλία. 

(β) ζε κε εθηνπηζκέλν/εθηνπηζκέλε πνπ ήηαλ λπκθεπκέλνο/ε κε εθηνπηζζείζα/εληα κε ηνλ νπνίν έιαβαλ ζην παξειζφλ ζηεγαζηηθή βνήζεηα.  

Δμππαθνχεηαη φηη θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρεη ελππφγξαθε πηζηνπνηεκέλε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ ή Γηθαζηηθή Απφθαζε φζνλ 

αθνξά ηελ θαηνρή ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο γηα ηελ νπνία έιαβαλ ζηεγαζηηθή βνήζεηα ή ηνλ επηκεξηζκφ ηεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο. 

 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ αηηεηήο / αηηήηξηα θξηζεί δηθαηνχρνο/α γηα παξαρψξεζε 2
εο

 ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο  θαη’ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ πξνλνηψλ, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ χςνπο ηεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο πνπ ζα παξαρσξεζεί, ζα ιακβάλνληαη ππφςε αλήιηθα ηέθλα κέρξη 18 εηψλ απφ ηνλ πξνεγνχκελν γάκν γηα ηα νπνία έρεη ηελ 

επηκέιεηα/θεδεκνλία ηνπο κε βάζε Απφθαζε Γηθαζηεξίνπ.  Ζ ελ ιφγσ πξφλνηα θαιχπηεη ηέθλα πνπ ζπνπδάδνπλ, εζλνθξνπξνχο θαη ελήιηθα παηδηά κε αλαπεξίεο νη νπνίεο 

ηνπο εκπνδίδνπλ λα δηαβηνχλ αλεμάξηεηα(θαη επί ηνχηνπ ζα πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή Βεβαίσζε), εθφζνλ ν δηθαηνχρνο είρε ηελ επηκέιεηα/θεδεκνλία ηνπο ελφζσ ήηαλ 

αλήιηθα.  

 

5. Ο κε εθηνπηζκέλνο γνλέαο πνπ έρεη ηελ θχιαμε αλειίθσλ απφ εθηνπηζκέλν γνλέα, δελ έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο πξνο φθεινο ηνπ αλήιηθνχ παηδηνχ. 

 

6. Αηηήζεηο απφ δηαδεπγκέλνπο γνλείο πνπ δελ έιαβαλ πξνεγνπκέλσο ζηεγαζηηθή βνήζεηα θαη ππνβάιινπλ αίηεκα γηα ζηεγαζηηθή βνήζεηα εμεηάδνληαη σο εμήο: 

(α) ηελ πεξίπησζε πνπ θαζνξηζζεί εμ’ εκηζείαο ε θεδεκνλία θαη ε θχιαμε ησλ παηδηψλ, ηφηε  νη γνλείο ζεσξνχληαη σο κνλήξεο θαη γηα θάζε ηέθλν ιακβάλνπλπξφζζεην 

πνζφ χςνπο 1500 (ρίιησλ πεληαθνζίσλ) επξψ. 

(β)ε πεξίπησζε πνπ ην δηθαζηήξην θαζνξίζεη σο βαζηθφ θεδεκφλα ηνλ έλα εθ ησλ δχν γνλέσλ θαη ζην άιιν δψζεη δηθαίσκα δηαλπθηέξεπζεο ηφηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε 
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ν πξψηνο γνλέαο αμηνινγείηαη σο νξγαληθή νηθνγέλεηα ελψ ν δεχηεξνο σο κνλήξεο ιακβάλνληαο ην πξφζζεην πνζφ ησλ 1500 (ρίιησλ πεληαθνζίσλ) επξψ γηα θάζε παηδί. 

(γ) ε πεξίπησζε πνπ ην δηθαζηήξην δελ δψζεη δηθαίσκα δηαλπθηέξεπζεο ηφηε ν αηηεηήο απηφο ζεσξείηαη σο κνλήξεο. 

 

Γ. ΤΝΘΔΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

 

1.Σν χςνο ηεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο πνπ παξαρσξείηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο αηηεηέο θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ζε Πίλαθα πνπ θαηαξηίδεηαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αηηεηή θαηά ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή ηεγαζηηθήο Βνήζεηαο. ηελ πεξίπησζε νηθνγέλεηαο κε παηδηά, 

δχλαηαη λα πεξηιεθζνχλ ζηελ αίηεζε αλήιηθα ηέθλα κέρξη 18 εηψλ, ηέθλα πνπ ζπνπδάδνπλ θαη επί ηνχηνπ ζα πξνζθνκίδεηαη Βεβαίσζε Φνίηεζεο, εζλνθξνπξνί θαη ελήιηθα 

παηδηά κε αλαπεξίεο νη νπνίεο ηνπο εκπνδίδνπλ λα δηαβηνχλ αλεμάξηεηα θαη επί ηνχηνπ ζα πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή Βεβαίσζε. ηε ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αηηεηή δελ 

ζα ζπλππνινγίδνληαη ηα ελήιηθα ηέθλα πνπ δηακέλνπλ ζηελ ίδηα ζηέγε κε ηνπο γνλείο  (είηε εξγάδνληαη είηε φρη)  θαη σο εθ ηνχηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ εξγάδνληαη δελ ζα 

ζπλππνινγίδνληαη ηα εηζνδήκαηα ηνπο ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. 

Όπνπ ν αηηεηήο /αηηήηξηα κε ζχκθσλε δήισζε ηνπ/ησλ ελήιηθνπ/σλ ηέθλνπ/σλ επηζπκεί ζηελ αίηεζε ηνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα ελήιηθα ηέθλα ηνπ, δχλαηαη ην αίηεκα λα 

εμεηαζηεί ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα δηθά ηνπο εηζνδήκαηα θαη ππφ ηελ αίξεζε φηη νη ππφινηπνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πιεξνχληαη ζα είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή ηεο 

νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ελήιηθσλ παηδηψλ. ε απηή ηε πεξίπησζε ηα ελήιηθα ηέθλα δελ ζα 

κπνξνχλ λα απνηείλνληαη κεηαγελέζηεξα μερσξηζηά γηα ζθνπνχο παξαρψξεζεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο. 

 

2.Αλάινγα κε ηελ πξαγκαηηθή ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αηηεηή θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο απφθαζεο απφ ηελ ΔΒ, είλαη  δπλαηφ λα εγθξηζεί ζηεγαζηηθή βνήζεηα, 

ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα πνπ επηζπλάπηεηαη σο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η, ελψ κεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο δελ είλαη δπλαηφ λα παξαρσξεζεί πξφζζεηε νηθνλνκηθή βνήζεηα ιφγσ 

απφθηεζεο παηδηνχ.Ωζηφζν ηα παηδηά πνπ απνθηνχληαη κεηαγελέζηεξα ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο ηεο αίηεζεο απφ ηελ ΔΒ, ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε γηα ην χςνο ηεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο. 

 

3. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη αίηεζε απφ κνλήξεο άηνκν θαη κεηαγελέζηεξα κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο ηεο αίηεζεο απφ ηελ ΔΒ ελεκεξψζεη ηελ ΤΜΑΠΔ  

φηη έρεη ζπλάςεη γάκν ή έρεη ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο, ηφηε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε λέα ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηζνδεκάησλ ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα νηθνγελεηαθά εηζνδήκαηα (ηνπ δεχγνπο) κε βάζε ηελ αξρηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.  

 

4. Οη αγλννχκελνη ιφγσ Σνπξθηθήο εηζβνιήο ιακβάλνληαη ππφςε ζηα κέιε νηθνγέλεηαο ηνπο ζηα πιαίζηα ππνινγηζκνχ ηνπ χςνπο ηεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο. 

 

Γ. ΤΦΟ ΣΔΓΑΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΣΖΗΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

 

Σν χςνο ηεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο πνπ παξαρσξείηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο αηηεηέο, θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ζε Πίλαθα (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η) θαη ιακβάλεηαη 

ππφςε ην εηήζην αθαζάξηζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. 

 

Ννείηαη φηη «αθαζάξηζην εηζφδεκα», ζεκαίλεη ην αθαζάξηζην εηζφδεκα ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο καδί κε ην 13
ν
 θαη 14

ν
 κηζζφ 

φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ιακβάλεηαη ππφςε επίζεο ην επίδνκα ππεξσξηψλ εάλ είλαη επαλαιακβαλφκελν, επίδνκα δηαηξνθήο θαη άιια επηδφκαηα απφ Γεκφζηα 

Σακεία. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε ε θνηηεηηθή ρνξεγία, επίδνκα ηέθλνπ, κεηψζεηο απνιαβψλ, φπνηεο έθηαθηεο αθνξνιφγεηεο απνθνπέο ζε κηζζσηφ αηηεηή θαη άιια κε 

επαλαιακβαλφκελα επηδφκαηα/σθειήκαηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπεξηιεθζνχλ αλήιηθα ή ελήιηθα ηέθλα κε αλαπεξίεο νη νπνίεο ηνπο εκπνδίδνπλ λα δηαβηνχλ 
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αλεμάξηεηα, δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηα νπνηαδήπνηε επηδφκαηα θαηαβάιινληαη απφ Γεκφζηα Σακεία γηα ην ελ ιφγσ 

παηδί/παηδηά ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπ/ηνπο.  

 

Δ. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΔΜΒΑΓΟΝ ΣΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 

 

1. Παξαρσξείηαη νιφθιεξε ε ζηεγαζηηθή βνήζεηα γηα αγνξά δηακεξίζκαηνο/θαηνηθίαο ή γηα αλέγεξζε θαηνηθίαο ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν, κφλν φηαλ ην «εκβαδφλ ηεο 

νηθηζηηθήο κνλάδαο» είλαη ίζν ή κηθξφηεξν  ησλ 250η.κ. ζχκθσλα κε ηελ Βεβαίσζε Ηδηψηε Μειεηεηή ζηε κνξθή πνπ θαζνξίδεη ε ΤΜΑΠΔ.  

 

2. εκεηψλεηαη φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξνηεηλφκελεο πξφλνηαο «εκβαδφλ» ζα ζεκαίλεη ην άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ θαιπκκέλσλ ρψξσλ  ηεο θαηνηθίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεραλνζηαζίσλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη θαιπκκέλσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ηεο θαηνηθίαο , θαζψο θαη ησλ θαιπκκέλσλ βεξαληψλ, 

εμαηξνπκέλσλ: 

(α) κέρξη 5 η.κ. εκβαδφλ κεραλνζηαζίσλ. 

(β) κέρξη 7 η.κ. εκβαδφλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. 

(γ) κέρξη 36 η.κ. εκβαδφλ θαιπκκέλσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ.  

(δ) κέρξη 30 η.κ. εκβαδφλ θαιπκκέλσλ βεξαληψλ.     

 

3. Γελ παξαρσξείηαη ζηεγαζηηθή βνήζεηα γηα αγνξά θαηνηθίαο ή γηα αλέγεξζε θαηνηθίαο ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν ε νπνία πεξηιακβάλεη θνιπκβεηηθέο δεμακελέο. 

 

Σ. ΚΑΣΟΥΖ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ  

1.Αηηεηήο ν νπνίνο ππνβάιιεη αίηεκα γηα παξαρψξεζε ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο, δελ πξέπεη: 

(α) ν ίδηνο ή ην άιιν κέινο ηνπ δεχγνπο λα απνηάζεθαλ ή/θαη επσθειήζεθαλ απφ ηελ “Δπηηξνπή Απνδεκηψζεσλ” ησλ θαηερνκέλσλ. Δπί ηνχηνπ ν αηηεηήο ππνβάιιεη 

Έλνξθν Γήισζε ζε κνξθή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΤΜΑΠΔ. 

(β) ν ίδηνο ή νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ λα είλαη ή λα ήηαλ ηδηνθηήηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο. Δπί ηνχηνπ ν αηηεηήο ππνβάιιεη Έλνξθν Γήισζε ζε κνξθή 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΤΜΑΠΔ. Δμαίξεζε παξέρεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ΔΒ πείζεηαη φηη ε νηθηζηηθή κνλάδα: 

(η) ρξεζηκνπνηείηαη απνδεδεηγκέλα σο επαγγεικαηηθή ζηέγε απφ ηνλ ίδην, ή ζπγγεληθφ πξφζσπν α’ βαζκνχ. 

(ηη) είλαη ζε θαηάζηαζε κε θαηνηθήζηκε απφ ζηαηηθήο άπνςεο. 

(ηηη) Απνθηήζεθε δπλάκεη δσξεάο ή θιεξνλνκηάο θαη βξίζθεηαη καθξάλ ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπ θαη εμππαθνχεηαη φηη δελ βξίζθεηαη ζε αζηηθή ή εκηαζηηθή πεξηνρή θαη 

δελ έρεη κεγάιε αμία. 

Γηα ζθνπνχο ηεθκεξίσζεο δχλαηαη λα απαηηεζεί απφ ηελ ΤΜΑΠΔ Πηζηνπνίεζε απφ ηελ Σνπηθή Αξρή ή/θαη λα δηελεξγεζνχλ νπνηνηδήπνηε άιινη έιεγρνη. 

 

2. Γηα δηαθξίβσζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ αηηεηψλ, ε Τ.Μ.ΑΠ.Δ. δχλαηαη λα εμαζθαιίδεη πηζηνπνηεηηθφ εξεχλεο γηα θαηνρή ή απνμέλσζε αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο 

(παγθχπξηα) απφ ην Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο. Ζ Τ.Μ.ΑΠ.Δ. κπνξεί επίζεο λα απαηηεί θαηά ηελ θξίζε ηεο, απφ ηνπο αηηεηέο πηζηνπνηεηηθφ εξεχλεο πνπ λα 

πεξηιακβάλεη κεηαβηβάζεηο/ απνμελψζεηο απφ ην 1974 θαη κεηά, γηα ηνλ ηφπν θαηαγσγήο θαη δηακνλήο ηνπ αηηεηή, ή νπνπδήπνηε αιινχ θξηζεί αλαγθαίν ή/θαη Γήισζε 

Μεηαβίβαζεο ή/θαη νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία. 

 

3. Αηηεηήο πνπ ήδε θαηέρεη νηθηζηηθή κνλάδα ζε νηθηζκφ ζηέγαζεο εθηνπηζζέλησλ ή θαηνηθία απηνζηέγαζεο ζε θπβεξλεηηθφ νηθφπεδν ή θαηνηθία Σ/Κ ηδηνθηεζίαο θαη δελ 
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έρεη εθδνζεί ηίηινο ηδηνθηεζίαο/ πηζηνπνηεηηθφ κίζζσζεο, δηθαηνχηαη λα απνηαζεί γηα έλα εθ ησλ ηζρπφλησλ ζηεγαζηηθψλ ζρεδίσλ. Ωζηφζν εθφζνλ εγθξηζεί δχλαηαη λα ηνπ 

θαηαβιεζεί ε ηζρχνπζα ζηεγαζηηθή βνήζεηα, ππφ ηνλ φξν φηη κέζα ζε πεξίνδν 2 εηψλ ην αξγφηεξν ζα παξαδνζεί ζηελ Αξκφδηα Αξρή, ε θαηνηθία ηελ νπνία ήδε θαηέρεη. ε 

πεξίπησζε πνπ ε λέα νηθηζηηθή κνλάδα πνπ ζα αλεγείξεη / απνθηήζεη είλαη έηνηκε πξνο ηδηνθαηνίθεζε λσξίηεξα, νθείιεη λα παξαδψζεη ηελ πξψηε νηθηζηηθή κνλάδα ψζηε 

λα ηνπ θαηαβιεζεί ην πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πνπ δηθαηνχηαη. 

 

4. ηηο πεξηπηψζεηο αηηεηή πνπ ππνβάιιεη αίηεκα γηα παξαρψξεζε ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο θαη ήηαλ/είλαη εμ’ αδηαηξέηνπ ηδηνθηήηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο, ιακβάλεηαη ππφςε 

ην κεξίδην ζπληδηνθηεζίαο θαη ε δπλαηφηεηα ζηέγαζεο ηνπ ζε απηή. 

 

5. ηηο πεξηπηψζεηο αηηεηψλ πνπ είλαη ηδηνθηήηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο αιιά ζηνλ αληίζηνηρν ηίηιν ηδηνθηεζίαο ππάξρεη επηθχιαμε απφ ζπγγεληθά πξφζσπα κέρξη ηξίηνπ 

βαζκνχ, γηα «δηθαίσκα νίθεζεο εθ’ φξνπ δσήο», παξαρσξείηαη νιφθιεξε ε ζηεγαζηηθή βνήζεηα γηα αλέγεξζε ή απφθηεζε άιιεο θαηνηθίαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

παξαρψξεζε ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο ζηνλ/ζηελ αηηεηή/αηηήηξηα είλαη φπσο ηα πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ηέηνην «δηθαίσκα», λα δηακέλνπλ απνδεδεηγκέλα ζηελ κνλάδα φπνπ 

αλαγξάθεηαη ε επηθχιαμε θαη λα κελ θαηέρνπλ άιιε ηδηφθηεηε νηθηζηηθή κνλάδα. Ο ελ ιφγσ φξνο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηνλ ηίηιν ηδηνθηεζίαο ηνπ αθηλήηνπ. 

 

6.Αηηεηήο ν νπνίνο θαηείρε ή θαηέρεη νηθηζηηθή κνλάδα ε νπνία δελ ηθαλνπνηνχζε/εη ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαη ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα πξνέβε ζε 

αλέγεξζε/αγνξά άιιεο θαηνηθίαο γηα ην ζθνπφ απηφ, δχλαηαη λα θξηζεί δηθαηνχρνο παξαρψξεζεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζε βνήζεηα πνπ παξαρσξείηαη ζε 

κνλήξεο άηνκν.  Ννείηαη φηη θαηά ηνλ ρξφλν αλέγεξζεο/ απφθηεζεο ηεο δεχηεξεο θαηνηθίαο ζα πξέπεη απνδεδεηγκέλα ε κελ πξψηε θαηνηθία λα κελ ηθαλνπνηεί ηηο 

ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αηηεηή θαη ε δε δεχηεξε θαηνηθία λα ηηο ηθαλνπνηεί. 

 

Ζ. ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΔΓΚΡΗΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΔΓΑΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΘΑΝΑΣΟΤ 

Έγθξηζε ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο είλαη δπλαηφ λα κεηαβηβαζζεί ζην φλνκα ηνπ/ηεο κε εθηνπηζζέληνο/ζζείζαο ζπδχγνπ, αλ ν/ε εθηνπηζζείο/ζζείζα ζχδπγνο απνβηψζεη πξνηνχ 

αμηνπνηήζεη ηελ εγθξηζείζα βνήζεηα, αζρέησο εάλ έρεη ή δελ έρεη ππνγξαθεί ζρεηηθή πκθσλία. 

 

Θ. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΔΞΔΣΑΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΔΓΑΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 

1.ηα πιαίζηα δηεξεχλεζεο ησλ αηηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο  ε ΤΜΑΠΔ δχλαηαη λα δεηεί νπνηαδήπνηε άιια έγγξαθα/παξαζηαηηθά, εμεγήζεηο/δηεπθξηλήζεηο 

ή/θαη λα πξνβαίλεη ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο ή θαη λα δεηεί πιεξνθφξεζε απφ άιιεο Τπεξεζίεο/Σκήκαηα, γηα δηαιεχθαλζε νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο αθνξά ηελ έξεπλα. 

 

2. Ζ Δπηηξνπή ηεγαζηηθήο Βνήζεηαο ζα εμεηάδεη ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο λννπκέλνπ φηη νη δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

θαηαγξάθνληαη ζε πξαθηηθφ θαη ελεκεξψλεηαη μερσξηζηά έθαζηνο αηηεηήο. 

 

3. Γηα θάζε εγθεθξηκέλε απφ ηελ ΔΒ αίηεζε, ππνγξάθεηαη πκθσλία κεηαμχ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ νηθείνπ Δπάξρνπ, ν νπνίνο αλαιακβάλεη κέζσ ηνπ Λνγηζηεξίνπ  

ηνπ,ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πνπ πξνλνείηαη απφ ηελ ππνγξαθείζα πκθσλία. 

 

4. Ο νηθείνο ΄Δπαξρνο δχλαηαη λα πξνβεί ζηα δένληα κέηξα γηα αλάθηεζε νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξψζεθε θαηφπηλ ππνβνιήο ςεπδψλ παξαζηάζεσλ/εγγξάθσλ απφ ηνλ 

αηηεηή, ή/θαη θαθφπηζηα πιεξψζεθε. 

 

Η. ΑΛΛΑΓΖ ΣΔΓΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 
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1. Κάζε αηηεηήο έρεη δηθαίσκα λα απνηαζεί κφλν γηα έλα εθ ησλ πθηζηάκελσλ ζηεγαζηηθψλ ζρεδίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλέγεξζε θαηνηθίαο ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν, ηελ 

αγνξά θαηνηθίαο/ δηακεξίζκαηνο, ή ηελ επηδηφξζσζε θαηνηθίαο. ε πεξίπησζε πνπ εθηνπηζζέληαο ηπγράλεη επηδφηεζεο κέζσ ηνπ ρεδίνπ Δπηδφηεζεο Δλνηθίνπ, δηθαηνχηαη 

λα ιάβεη ζηεγαζηηθή βνήζεηα κέζσ ελφο εθ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζρεδίσλ. Με ηελ θαηαβνιή ηεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο φκσο, ε επηδφηεζε ελνηθίνπ ηεξκαηίδεηαη άκεζα. 

 

2. Γηα δηθαηνχρνπο ή εγθξηζέληεο ζηέγαζεο ζε θπβεξλεηηθφ νηθηζκφ ή θπβεξλεηηθφ νηθφπεδν απηνζηέγαζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ζηεγαζηηθνχ ζρεδίνπ δηα ηεο 

ππνβνιήο ζρεηηθήο δήισζεο. Ωζηφζν θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο κε εμαίξεζε ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην θαη ην 

ελδερφκελν ζην κεζνδηάζηεκα απφθηεζεο θαηνηθίαο. Γεδνκέλνπ φηη ν δηθαηνχρνο απνπνηείηαη σθέιηκα πνπ είλαη  κεγαιχηεξν ζε αμία απφ ηα πθηζηάκελα ζρέδηα. 

 

Κ. ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ  

Αίηεζε πνπ απνξξίπηεηαη, είλαη δπλαηφ λα επαλεμεηαζηεί θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, κφλνλ εθφζνλ πξνθχπηνπλ λέα ή δηαθνξνπνηεκέλα δεδνκέλα πνπ δελ 

πθίζηαλην ζηελ αξρηθή αίηεζε ή/θαη δελ ηέζεθαλ ελψπηνλ ηεο ΔΒ. 

 

Λ. ΤΠΟΒΟΛΖ ΗΔΡΑΡΥΗΚΖ ΠΡΟΦΤΓΖ 

Γηα αίηεζε πνπ απνξξίπηεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεγαζηηθήο Βνήζεηαο, είλαη δπλαηφ λα ππνβιεζεί ηεξαξρηθή πξνζθπγή ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξί 

Παξνρήο ηεγαζηηθήο Βνήζεηαο ζε Δθηνπηζζέληεο θαη άιια Πξφζσπα Νφκνπο ηνπ 2005 έσο 2013. 

 

Μ.ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΗΡΔΔΧΝ/ΑΠΟΚΟΠΧΝ ΜΔΡΟΤ ΣΖ ΣΔΓΑΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα αίηεζε σο πξνο ην χςνο ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πνπ ζα παξαρσξεζεί εκπίπηεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία απνθνπέο / αθαηξέζεηο, νη ζρεηηθέο 

απνθνπέο δελ ζα ζπκπνζνχληαη αιιά ζα απνθφπηεηαη ην κέγηζην κέρξη ην 50% ηνπ πνζνχ ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ ΗΗΗ: ΣΔΓΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΔΓΑΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΟΗΚΗΑ/ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ –  
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ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ 

 

Α. ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΑΓΟΡΑ/ΔΓΓΡΑΦΖ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ/ΚΑΣΟΗΚΗΑ 

 

1. Έγθπξε αγνξά δηακεξίζκαηνο/θαηνηθίαο γηα ζθνπνχο παξαρψξεζεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο ζεσξείηαη, ε αγνξά ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη 

ραξηνζεκαζκέλνπαγνξαπσιεηεξίνπ εγγξάθνπ θαηαηεζεηκέλνπ ζην Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο γηα ζθνπνχο ηνπ Πεξί Δηδηθήο Δθηέιεζεο Νφκνπ, 

απνθιεηζηηθά ζην φλνκα ηνπ εθηνπηζκέλνπ αηηεηή ή /θαη ζην φλνκα ηνπ άιινπ κέινπο ηνπ δεχγνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη πξνεγεζεί ζχλαςε αγνξαπσιεηεξίνπ 

εγγξάθνπ, δχλαηαη λα πξνζθνκηζζεί ηίηινο ηδηνθηεζίαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλήθζεθε αξρηθά αγνξαπσιεηήξην έγγξαθν θαη ζηελ ζπλέρεηα αθνινχζεζε 

κεηαβίβαζε ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο, σο εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπ αθηλήηνπ ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ζχλαςεο ηνπ αγνξαπσιεηεξίνπ εγγξάθνπ, αζρέησο εάλ ε 

αλέγεξζε ηνπ απνθηεζέληνο αθηλήηνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί.  Μαδί κε ηα πξναλαθεξφκελα έγγξαθα ν αηηεηήο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη: 

 (α) Άδεηα Οηθνδνκήο ηνπ αγνξαζζέληνο δηακεξίζκαηνο/νηθίαο, 

(β) Σνπνγξαθηθφ ρέδην,  

(γ) Βεβαίσζε απφ ηελ ΑΖΚ Μφληκεο χλδεζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην φλνκα ηνπ αηηεηή ή/θαη ηνπ άιινπ κέινπο ηνπο δεχγνπο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ηεθκαίξεηαη φηη ην δηακέξηζκα 

ή θαηνηθία είλαη έηνηκν/ε πξνο ρξήζε,  

(δ) Βεβαίσζε Ηδηψηε Μειεηεηή γηα ην εκβαδφλ ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο ζηε κνξθή εληχπνπ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΤΜΑΠΔ,θαη 

(ε) ηεθκεξίσζε πιεξσκήο ηνπ θφζηνπο αγνξάο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε αγνξά, ηεθκεξίσζε δηαζεζηκφηεηαο ηθαλνπνηεηηθψλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ γηα 

θάιπςε ηνπ πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο απφθηεζεο ηεο θαηνηθίαο/δηακεξίζκαηνο. Γειαδή, αληίγξαθν έγθξηζεο εμαζθάιηζεο δαλεηνδφηεζεο ή θαη αληίγξαθν πξν-

ζπκβαηηθήο ζπκθσλίαο κε Υξεκαηνδνηηθφ Οξγαληζκφ θαη γηα ην κέξνο ηνπ θφζηνπο πνπ αθνξά ζε ηδίνπο ρξεκαηηθνχο πφξνπο, ηεθκεξίσζε θαηαζέζεσλ κε βεβαίσζε απφ 

ρξεκαηνδνηηθφ νξγαληζκφ. 

 

Ννείηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο κεξηδίνπ ή νιφθιεξεο ηεο θαηνηθίαο/δηακεξίζκαηνο δηα δσξεάο δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ραξηνζεκαζκέλνπ 

αγνξαπσιεηεξίνπ εγγξάθνπ θαηαηεζεηκέλνπ ζην Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο θαη ε απαίηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (ε) πην πάλσ.  

 

2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αηηεηήο ζα ζπλάςεη δάλεην θαη έρεη εμαζθαιίζεη πξν-ζπκβαηηθή ζπκθσλία κε ρξεκαηνδνηηθφ Οξγαληζκφ, ζα δίδεηαη ρξνληθφ πεξηζψξην δχν (2) 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο έγθξηζεο γηα πξνζθφκηζε ηεο έγθξηζεο ηνπ δαλείνπ.  

 

3. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αγνξά έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη εληφο 1 έηνπο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο  παξαρσξείηαη ην 100% 

ηεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο  θαη εληφο 1
νπ

 θαη 2
νπ

 έηνπο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο παξαρσξείηαη ην 50% ηεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο, λννπκέλνπ φηη 

πιεξνχληαη νη ππφινηπνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο. Δμππαθνχεηαη φηη γηα αγνξά/απφθηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πέξαλ ησλ 2 εηψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσο 

δελ παξαρσξείηαη ζηεγαζηηθή βνήζεηα. 

 

Β. ΑΠΟΚΣΖΖ ΟΗΚΗΑ/ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΤΓΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ  

1. ηηο πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο κεξηδίνπ ή νιφθιεξεο ηεο θαηνηθίαο/δηακεξίζκαηνο δηα αγνξάο ή δσξεάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο κεηαβίβαζεο νηθίαο 

απηνζηέγαζεο ή νηθίαο θπβεξλεηηθνχ νηθηζκνχ, απφ ηα αθφινπζα ζπγγεληθά πξφζσπα: 

- Παηδηά 

- Γνλείο 
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- Πεζεξηθά  

- Παππνχδεο/γηαγηάδεο, 

παξαρσξείηαη ην 50% ηεο ηζρχνπζαο βνήζεηαο. 

 

2. ε πεξίπησζε πνπ ε αγνξά γίλεηαη απφ Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ζηελ νπνία κέηνρνη  είλαη α’ βαζκνχ ζπγγελείο πξνο ηνλ αηηεηή ή/θαη ην άιιν κέινο ηνπο 

δεχγνπο, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο  100%, παξαρσξείηαη ην 50% ηεο ηζρχνπζαο βνήζεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ε αγνξά πξαγκαηνπνηεζεί απφ Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο ζηελ νπνία απνθιεηζηηθφο κέηνρνο είλαη ν αηηεηήο ή/θαη ην άιιν κέινο ηνπο δεχγνπο, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ ζρεδίνπ σο αλαθέξεηαη ζηελ 

Παξάγξαθν  Α πην πάλσ ελψ σο εκεξνκελία απφθηεζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπ αθηλήηνπ απφ ηελ ελ ιφγσ Δηαηξεία. Καη’ αλαινγία ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ε αγνξά πξαγκαηνπνηεζεί απφ Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ζηελ νπνία ν αηηεηήο ή/θαη ην άιιν κέινο ηνπο δεχγνπο είλαη κέηνρνο, ε ζηεγαζηηθή βνήζεηα κεηψλεηαη 

αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ εηαηξεία ελψ εάλ ην ππφινηπν κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη ζε α’ βαζκνχ ζπγγελείο γίλεηαη αλάινγε κείσζε ηεο ζηεγαζηηθήο 

βνήζεηαο. 

 

 

Γ. ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 

Ζ νηθνλνκηθή βνήζεηα, αθαηξνπκέλσλ νπνηνλδήπνηε κεηψζεσλ/απνθνπψλ, θαηαβάιιεηαη εθφζνλ ε θαηνηθία είλαη έηνηκε πξνο ρξήζε (θαη επί ηνχηνπ πξνζθνκίδεηαη 

Βεβαίσζε απφ ηελ ΑΖΚ,  Πξψηεο Μφληκεο χλδεζεο ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν ηεο ΑΖΚ ζην φλνκα ηνπ αηηεηή ή/θαη ηνπ άιινπ κέινπο ηνπο δεχγνπο),  εθάπαμ ζε 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απνθιεηζηηθά ζην φλνκα ηνπ αηηεηή ή ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ κε ην άιιν κέινο ηνπ δεχγνπο, απφ ην Λνγηζηήξην ηνπ  νηθείνπ Δπάξρνπ αθνχ 

πξνεγεζεί ππνγξαθή πκθσλίαο κε ηνλ νηθείν Έπαξρν ή εθπξφζσπν ηνπ. Δμαίξεζε απνηειεί ε αγνξά νηθηζηηθήο κνλάδαο απφ ηνλ ΚΟΑΓ φπνπ δχλαηαη λα θαηαβιεζεί ε 

ρνξεγία ζε ινγαξηαζκφ ηνπ ΚΟΑΓ θαηφπηλ ππνβνιήο Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ αηηεηή. 
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ΜΔΡΟ ΗV: ΣΔΓΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΔΓΑΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΑΤΣΟΣΔΓΑΖ Δ ΗΓΗΟΚΣΖΣΟ ΟΗΚΟΠΔΓΟ – 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ 

 

Α. ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΔΓΔΡΖ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ Δ ΗΓΗΟΚΣΖΣΟ ΟΗΚΟΠΔΓΟ 

 

1. Έγθπξε αλέγεξζε νηθηζηηθήο κνλάδαο γηα ζθνπνχο παξαρψξεζεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο ζεσξείηαη, ε αλέγεξζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρψξν πνπ αλήθεη  : 

- ζηνλ αηηεηή ή/θαη ζην άιιν κέινο ηνπ δεχγνπο, 

- ζηνπο γνλείο κε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπο, 

- ζηα πεζεξηθάκε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπο. 

Ο φξνο «ρψξνο» πεξηιακβάλεη νηθφπεδν ή ρψξν πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί νηθηζηηθά θαη επί ηνχηνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη αξρηθά ζεηηθέο Πνιενδνκηθέο απφςεηο 

καδί κε πξφζθαην ηίηιν ηδηνθηεζίαο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ρψξνπ πνπ αλαινγεί ζηελ νηθία πνπ πξφθεηηαη λα αλεγεξζεί/αλεγέξζεθε. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο αλέγεξζεο λέαο 

θαηνηθίαο πάλσ απφ πθηζηάκελε θαηνηθία πνπ αλεγέξζεθε ζε θπβεξλεηηθφ νηθφπεδν απηνζηέγαζεο  ή πάλσ απφ νηθηζηηθή κνλάδα θπβεξλεηηθνχ νηθηζκνχ θαη γηα ηελ νπνία 

δελ έρεη εθδνζεί ηίηινο ηδηνθηεζίαο ζα κπνξεί λα πξνζθνκίδεηαη αληί απηνχ  πηζηνπνηεηηθφ κίζζσζεο ή άδεηα ρξήζεο/ζπκθσλία κε ηνλ νηθείν Έπαξρν γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

απηνζηεγάζεσλ ζε θπβεξλεηηθφ νηθφπεδν ή ε άδεηα ρξήζεο/ζπκθσλία κε ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο Οηθήζεσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θπβεξλεηηθψλ 

νηθηζκψλ αλάινγα.    

 

2. Ο αηηεηήο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη: 

(α) Άδεηα Οηθνδνκήο, 

(β) Κάηνςε Αξρηηεθηνληθψλ ρεδίσλ ζε θιίκαθα ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο ζθξαγηζκέλα απφ ηελ Αξκφδηα Οηθνδνκηθή Αξρή, 

(γ) Σνπνγξαθηθφ ρέδην, 

(δ) Βεβαίσζε απφ ηελ ΑΖΚ,  Πξψηεο Μφληκεο χλδεζεο ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν ηεο ΑΖΚ ζην φλνκα ηνπ αηηεηή ή/θαη ηνπ άιινπ κέινπο ηνπ δεχγνπο, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ηεθκαίξεηαη φηη ε νηθηζηηθή κνλάδα είλαη έηνηκε πξνο ρξήζε, 

(ε) Βεβαίσζε Ηδηψηε Μειεηεηή γηα ην εκβαδφλ ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο ζηε κνξθή εληχπνπ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΤΜΑΠΔ, 

(ζη) αλαιπηηθή θαηάζηαζε θαη θνζηνιφγην πξνηεηλφκελεο θαηνηθίαο απφ Ηδηψηε Μειεηεηή, θαη 

(δ) ηεθκεξίσζε δηαζεζηκφηεηαο ηθαλνπνηεηηθψλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ γηα θάιπςε ηνπ πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο αλέγεξζεο ηεο θαηνηθίαο. Γειαδή, αληίγξαθν έγθξηζεο 

εμαζθάιηζεο δαλεηνδφηεζεο ή θαη αληίγξαθν πξν-ζπκβαηηθήο ζπκθσλίαο κε Υξεκαηνδνηηθφ Οξγαληζκφ θαη γηα ην κέξνο ηνπ θφζηνπο πνπ αθνξά ζε ηδίνπο ρξεκαηηθνχο 

πφξνπο, ηεθκεξίσζε θαηαζέζεσλ κε βεβαίσζε απφ ρξεκαηνδνηηθφ νξγαληζκφ. 

 

3. Αίηεζε δχλαηαη λα ππνβιεζεί πξνηνχ νινθιεξσζεί ε αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο θαη ζπλδεζεί κφληκα κε ην δίθηπν ηεο ΑΖΚ θαη ζηελ πεξίπησζε έγθξηζεο παξέρεηαη 

ρξνληθφ πεξηζψξην 2 εηψλ γηα ηελνινθιήξσζε ηεο αλέγεξζεο, ελψ ε ηζρχο ηεο έγθξηζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί κέρξη θαη 1 επηπξφζζεην έηνο(ζχλνιν 3 ρξφληα) γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο νηθνδνκήο θαη κφληκεο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν ηεο ΑΖΚ. Δάλ ε νηθνδνκή δελ νινθιεξσζεί θαη ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ΑΖΚ εληφο 3 εηψλ απφ ηελ αξρηθή 

έγθξηζε, ε έγθξηζε ηεξκαηίδεηαη απηφκαηα θαη νπδεκία πεξαηηέξσ ρξεκαηηθή βνήζεηα παξαρσξείηαη.  

 

4. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε νηθνδνκή αλεγέξζεθε θαη ζπλδέζεθε κε ην δίθηπν ηεο ΑΖΚ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη εληφο 1 έηνπο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο  παξαρσξείηαη ην 100% ηεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο  θαη εληφο 1
νπ

 θαη 2
νπ

 έηνπο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο παξαρσξείηαη ην 

50% ηεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο, λννπκέλνπ φηη πιεξνχληαη νη ππφινηπνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο.Δμππαθνχεηαη φηη γηα θαηνηθία πνπ αλεγέξζεθε θαη ζπλδέζεθε κε ην δίθηπν 
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ηεο ΑΖΚ πέξαλ ησλ 2 εηψλ πξηλ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δελ παξαρσξείηαη θακία ζηεγαζηηθή βνήζεηα. 

 

5. Ωο εκεξνκελία απνπεξάησζεο ηεο νηθνδνκήο, ζεσξείηαη ε εκεξνκελία κφληκεο ζχλδεζεο ηεο κε ην δίθηπν ηεο ΑΖΚ. Όηαλ ππάξρεη ηζρπξηζκφο φηη ε παξνρή ζηε 

κνλάδα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έγηλε πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο αλέγεξζεο ηεο, ν αηηεηήο νθείιεη λα απνδείμεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία πξψηεο παξνρήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ε ελ ιφγσ θαηνηθία δελ είρε απνπεξαησζεί θαη δελ ήηαλ θαηνηθήζηκε. 

 

6. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αηηεηήο ζα ζπλάςεη δάλεην θαη έρεη εμαζθαιίζεη πξν-ζπκβαηηθή ζπκθσλία κε ρξεκαηνδνηηθφ Οξγαληζκφ, ζα δίδεηαη ρξνληθφ πεξηζψξην δχν (2) 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο έγθξηζεο γηα πξνζθφκηζε ηεο έγθξηζεο ηνπ δαλείνπ.  

 

Β. ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 

Ζ νηθνλνκηθή βνήζεηα, αθαηξνπκέλσλ νπνηνλδήπνηε κεηψζεσλ/απνθνπψλ, θαηαβάιιεηαη ζε 2 ηζφπνζεο δφζεηο ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απνθιεηζηηθά ζην φλνκα ηνπ 

αηηεηή ή ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ κε ην άιιν κέινο ηνπ δεχγνπο, απφ ην Λνγηζηήξην ηνπ νηθείνπ Δπάξρνπ αθνχ πξνεγεζεί ππνγξαθή πκθσλίαο κε ηνλ νηθείν ΄Δπαξρν ή 

εθπξφζσπν ηνπ. Ζ πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν Α2 θαη αθνχ 

νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ ζθειεηνχ (φρη ηνηρνπνηία) κε βάζε Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εηνηκάδεη ν Πνιηηηθφο Μεραληθφο ηνπ έξγνπ. Ζ δεχηεξε δφζε θαηαβάιιεηαη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο νηθνδνκήο θαη κφληκεο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν ηεο ΑΖΚ. Γηα θαηνηθία ηεο νπνίαο ε αλέγεξζε νινθιεξψζεθε πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν Α4 ή απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο απφ ηελ ΔΒ ή/θαη ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο νινθιεξψζεθε ε 

αλέγεξζε ηεο θαη ζπλδέζεθε κε ην δίθηπν ηεο ΑΖΚ, ην πνζφ ηεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ. 
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ΜΔΡΟ V: ΣΔΓΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΔΓΑΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΠΗΓΗΟΡΘΧΖ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ– 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ 

 

1.Γχλαηαη λα παξαρσξεζεί  νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα ηελ επηδηφξζσζε ή ζπληήξεζε θαηνηθίαο/δηακεξίζκαηνο πνπ αγνξάζηεθε ή αλεγέξζεθε απφ ηνλ αηηεηή ή ην άιιν 

κέινο ηνπ δεχγνπο ή απφ κνλήξεο άηνκν θαη  

(α) απνηειεί ηε κνλαδηθή θαηνηθία ηνπ αηηεηή ή ν αηηεηήο θαηέρεη «δηθαίσκα νίθεζεο εθ’ φξνπ δσήο» επί απηήο, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί κφληκα γηα θάιπςε ησλ 

ζηεγαζηηθψλ ηνπ αλαγθψλ, 

(β) ε νηθνδνκή νινθιεξψζεθε πέξαλ ησλ 20 εηψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο,  

(γ) ν αηηεηήο ή ην άιιν κέινο ηνπ δεχγνπο δελ επσθειήζεθε άιιεο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο, 

(δ) ην νηθνγελεηαθφ ηνπ εηζφδεκα δελ μεπεξλά ην αλψηαην φξην πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αηηεηή (φπσο ηνχην θαζνξίδεηαη εθάζηνηε απφ ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην). 

Ζ παξαρψξεζε ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαιχπηεη θαη νηθηζηηθή κνλάδα θπβεξλεηηθνχ νηθηζκνχ θαη ζπλνηθηζκνχ απηνζηέγαζεο πνπ απνθηήζεθε απφ ηνλ 

αηηεηή δπλάκεη αγνξάο ή κεηαβίβαζεο. 

 

2. Ζ αίηεζε γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί πξηλ ηελ έλαξμε νπνηνλδήπνηε εξγαζηψλ επηδηφξζσζεο. Μαδί κε ηελ αίηεζε ζα πξέπεη 

λα πξνζθνκηζζνχλ:    

 

(α) Άδεηα Οηθνδνκήο ηνπ δηακεξίζκαηνο/νηθίαο πνπ πξφθεηηαη λα επηδηνξζσζεί.  

(β) Κάηνςε Αξρηηεθηνληθψλ ρεδίσλ ζε θιίκαθα ηνπ αθηλήηνπ φπνπ λα εκθαίλεηαη ε ζθξαγίδα ηεο Αξκφδηαο Οηθνδνκηθήο Αξρήο. 

(γ) Σνπνγξαθηθφ ρέδην.  

(δ) Βεβαίσζε απφ ηελ ΑΖΚ,  Πξψηεο Μφληκεο χλδεζεο ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν ηεο ΑΖΚ ζην φλνκα ηνπ αηηεηή ή/θαη ηνπ άιινπ κέινπο ηνπο δεχγνπο, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ηεθκαίξεηαη φηη ην δηακέξηζκα ή θαηνηθία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ηδίνπο. 

(ε) Σίηιν ηδηνθηεζίαο ηνπ δηακεξίζκαηνο/νηθίαο ή ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ρψξνπ πνπ αλαινγεί ζηελ νηθία/δηακέξηζκα. 

(ζη) Βεβαίσζε Ηδηψηε Μειεηεηή γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ επηδηνξζψζεσλ καδί κε πιήξε πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ επηδηνξζψζεσλ θαη εθηίκεζε θφζηνπο. 

 

3. Ο αηηεηήο δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ησλ επηδηνξζψζεσλ κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ελψ ε έγθξηζε απφ ηελ ΔΒ ζα ηζρχεη κέρξη θαη 1 ρξφλν. Με ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ επηδηφξζσζεο πξαγκαηνπνηείηαη επηηφπηνο έιεγρνο απφ ιεηηνπξγφ ηνπ νηθείνπ Δπάξρνπ ν νπνίνο επηβεβαηψλεη ηελ νινθιήξσζε ηνπο. 

εκεηψλεηαη φηη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ εξγαζηψλ δελ πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν απφ ηελ παξαρσξεζείζα βνήζεηα. 

 

 

Β. ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 

Ζ νηθνλνκηθή βνήζεηα, θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απνθιεηζηηθά ζην φλνκα ηνπ αηηεηή ή ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ κε ην άιιν κέινο ηνπ δεχγνπο, απφ ην 

Λνγηζηήξην ηνπ νηθείνπ Δπάξρνπαθνχ πξνεγεζεί ππνγξαθή πκθσλίαο κε ηνλ νηθείν Έπαξρν ή εθπξφζσπν ηνπ. 
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ΜΔΡΟ VΗ: ΡΤΘΜΗΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΔΚΚΡΔΜΟΣΖΣΔ ΣΧΝ ΚΑΣΑΡΓΖΘΔΝΣΧΝ ΣΔΓΑΣΗΚΧΝ ΥΔΓΗΧΝ ΑΤΣΟΣΔΓΑΖ 

Δ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟ ΟΗΚΟΠΔΓΟ ΚΑΗ ΣΔΓΑΖ Δ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟ ΟΗΚΗΜΟ 

 

Α. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ  

1.Ο Γηεπζπληήο ΤΜΑΠΔ δχλαηαη λα παξαθνινπζεί θαη λα ξπζκίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ παξφλησλ θξηηεξίσλ ελεκεξψλνληαο αλάινγα ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ. Αλάινγα 

εθδίδεη αλαθνηλψζεηο, έληππα, εγρεηξίδηα, εγθπθιίνπο θαη νδεγίεο θαζψο θαη λα θαζνξίδεη δηαδηθαζίεο θαη δηεξγαζίεο γηα ηελ εχξπζκε, ακεξφιεπηε, απξνζσπφιεπηε 

πινπνίεζε ησλ πξνλνηψλ ησλ θξηηεξίσλ παξνρήο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο. 

 

Β. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΡΓΖΘΔΝΣΟ ΣΔΓΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΤΣΟΣΔΓΑΖ Δ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟ ΟΗΚΟΠΔΓΟ 

1. Ζ εμέηαζε νπνηνλδήπνηε αηηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο φπνηεο εθθξεκφηεηεο ηνπ θαηαξγεζέληνο ζρεδίνπ  ζηέγαζεο ζε θπβεξλεηηθά νηθφπεδα απηνζηέγαζεο παξακέλνπλ 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΒ ε νπνία θαηά ηελ εμέηαζε ζα ιακβάλεη ππφςε ηα θξηηήξηα παξνρήο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ θαηάξγεζε ηνπ ππφ αλαθνξά 

ζηεγαζηηθνχ ζρεδίνπ, κέρξη ηειηθήο εμαληιήζεσο ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ αθνξνχλ ην ελ ιφγσ ζηεγαζηηθφ ζρέδην.  

 

2. Ζ ξχζκηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πκθσληψλ πνπ ήδε ππνγξάθεθαλ κε ηνπο νηθείνπο Δπάξρνπο, ε παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο έγθξηζεο θαη ε θαηαβνιή νηθνλνκηθήο 

βνήζεηαο πνπ ηπρφλ εθθξεκεί, παξακέλνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ νηθείσλ Δπαξρηαθψλ Γηνηθήζεσλ.  

 

Γ. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΡΓΖΘΔΝΣΟ ΣΔΓΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΔΓΑΖ Δ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟ ΟΗΚΗΜΟ 

1. Ζ δηαρείξηζε ηνπ θαηαξγεζέληνο ζηεγαζηηθνχ  ζρεδίνπ ζηέγαζεο ζε θπβεξλεηηθφ νηθηζκφ θαη θπξίσο ε παξαρψξεζε θελσζεηζψλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ πνπ αλαθηψληαη 

απφ ην Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, ε κεηαβίβαζε ή αθχξσζε πθηζηάκελσλ εγθξίζεσλ, παξακέλεη ζηελ αξκνδηφηεηα εμέηαζεο ηεο ΔΒ ε νπνία ζα ιακβάλεη ππφςε 

ηα θξηηήξηα παξνρήο ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ θαηάξγεζε ηνπ ππφ αλαθνξά ζηεγαζηηθνχ ζρεδίνπ, κέρξη ηειηθήο εμαληιήζεσο ησλ εθθξεκνηήησλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

 

Α (i) Καθοριζμός ειζοδημαηικού κριηηρίοσ ζε περιπηώζεις όποσ σπάρτει διαθεζιμόηηηα ικανοποιηηικών πόρφν για απόκηηζη 

καηοικίας 

 

ύνθεζη οικογένειας Ύυος ειζοδήμαηος 

Μνλήξεο άηνκν  Μέρξη 25.000 επξψ 

Εεχγνο (νηθνγέλεηα δχν αηφκσλ)ή 

κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα 

Μέρξη 45.000 επξψ 

Οηθνγέλεηα ηξηψλ αηφκσλ Μέρξη 50.000 επξψ 

Οηθνγέλεηα ηεζζάξσλ αηφκσλ Μέρξη 55.000 επξψ 

Οηθνγέλεηα πέληε ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ Μέρξη 65.000 επξψ 

 

Α (ii) Καθοριζμός ύυοσς οικονομικής βοήθειας ζε περιπηώζεις όποσ σπάρτει διαθεζιμόηηηα ικανοποιηηικών πόρφν για απόκηηζη 

καηοικίας 

 

ύνθεζη οικογένειας Ύυος οικονομικής βοήθειας 

Μνλήξεο άηνκν  Μέρξη 20.000 επξψ 

Εεχγνο (νηθνγέλεηα δχν αηφκσλ) Μέρξη 30.000 επξψ 

Οηθνγέλεηα κε ηέθλα ή κνλνγνλετθή 

νηθνγέλεηα 

Μέρξη 35.000 επξψ 

Πνιχηεθλνη (4 θαη άλσ ηέθλα) Μέρξη 40.000 επξψ 

 

Β. Καθοριζμός ειζοδημαηικού κριηηρίοσ και ανηιζηοιτία ύυοσς οικονομικής βοήθειας   

για ηο ζηεγαζηικό ζτέδιο επιδιόρθφζης καηοικίας. 

 

ύνθεζη οικογένειας Ύυος ειζοδήμαηος Ύυος οικονομικής βοήθειας 

Μνλήξε άηνκα Μέρξη 25.000 επξψ Μέρξη 10.000 επξψ 

Οξγαληθή νηθνγέλεηα Μέρξη 45.000 επξψ Μέρξη 12.500 επξψ 

 

 


