
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 136/2016 
Απ. 4943, 28.4.2016    

Απιθμόρ 136 

Οι πεπί Ακίνηηηρ Ιδιοκηηζίαρ (Παπασώπηζη Τίηλων Ιδιοκηηζίαρ ζε Δκηοπιζθένηερ και άλλα Ππόζωπα) 
(Διδικοί) (Τποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2016, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηος 
άπθπος 18 (3) ηος πεπί Ακίνηηηρ Ιδιοκηηζίαρ (Γιακαηοσή, Δγγπαθή και Δκηίμηζη) Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη 
Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ 
Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων 
ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με 
ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 
Ο ΠΔΡΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ (ΓΙΑΚΑΣΟΥΗ, ΔΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΚΣΙΜΗΗ) ΝΟΜΟ 

__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 18 (3) 
 
        
Κεθ. 224. 

      3 ηνπ 1960 
  78 ηνπ 1965 
  10 ηνπ 1966 
  75 ηνπ 1968 
  51 ηνπ 1971 
    2 ηνπ 1978 
  16 ηνπ 1980 
  23 ηνπ 1982 
  68 ηνπ 1984 
  82 ηνπ 1984 
  86 ηνπ 1985 
189 ηνπ 1986 
  12 ηνπ 1987 
  74 ηνπ 1988 
117 ηνπ 1988 

    43 ηνπ 1990 
   65 ηνπ 1990  

  30(Ι) ηνπ 1992 
  90(Ι) ηνπ 1992 
    6(Ι) ηνπ 1993 
  58(Ι) ηνπ 1994 
  40(Ι) ηνπ 1996 
  31(Ι) ηνπ 1998 
144(Ι) ηνπ 1999 
123(Ι) ηνπ 2001 
  57(Ι) ηνπ 2005 

5(I) ηνπ 2006 
     55(Ι) ηνπ 2006 
   136(Ι) ηνπ 2006 
   120(Ι) ηνπ 2007        
   121(Ι) ηνπ 2007 
   150(Ι) ηνπ 2007 
   165(Ι) ηνπ 2007 

  27(Ι) ηνπ 2010 
61(Ι) ηνπ 2010 
82(Ι) ηνπ 2010 

   83(Ι) ηνπ 2010 
48(I) ηνπ 2011 
45(I) ηνπ 2012 

155(Ι) ηνπ 2013 
110(Ι) ηνπ 2014 
178(Ι) ηνπ 2014 
180(Ι) ηνπ 2014 

41(Ι) ηνπ 2015 
48(Ι) ηνπ 2015 
54(Ι) ηνπ 2015 

15(Ι) ηνπ 2016. 
 

       Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 
18(3) ηνπ πεξί Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νόκνπ, εθδίδεη ηνπο 
αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 
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πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
7. 4.2006 
27. 7.2007. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο (Παξαρψξεζε 
Σίηισλ Ιδηνθηεζίαο ζε Δθηνπηζζέληεο θαη άιια Πξφζσπα) (Δηδηθνί) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί 
ηνπ 2016 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο (Παξαρψξεζε Σίηισλ 
Ιδηνθηεζίαο ζε Δθηνπηζζέληεο θαη άιια Πξφζσπα) (Δηδηθνχο) Καλνληζκνχο ηνπ 2006 θαη 2007, 
πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί» θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη 
παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο (Παξαρψξεζε 
Σίηισλ Ιδηνθηεζίαο ζε Δθηνπηζζέληεο θαη άιια Πξφζσπα) (Δηδηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2006 κέρξη 
2016. 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 2 
 ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

2. Ο Καλνληζκφο 2 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

  (α)  Με ηελ έλζεζε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη ησλ 
νξηζκψλ ηνπο: 

   
 
 

15 ηνπ 1962 
25 ηνπ 1983 

148 ηνπ 1985 
84 ηνπ 1988 

92(Ι) ηνπ 1992 
63(Ι) ηνπ 1996 
74(Ι) ηνπ 1996 
30(Ι) ηνπ 1998 

135(Ι) ηνπ 1999 
57(Ι) ηνπ 2006 

61(Ι) ηνπ 2014. 

 « “αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν” ζεκαίλεη νηθφπεδν πνπ έρεη δηαρσξηζηεί ζε αθίλεηε ηδηνθηεζία 
ηεο Γεκνθξαηίαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηδηνθηεζίαο πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο 
Γεκνθξαηίαο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Αλαγθαζηηθήο Απαιινηξηψζεσο Νφκσλ ηνπ 
1962 κέρξη 2014, γηα ζθνπνχο ζηέγαζεο εθηνπηζζέλησλ θαη πεξηιακβάλεη θηίξηα πνπ έρνπλ 
αλεγεξζεί κε άδεηα ή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο· 

  “δηθαηνχρνο αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ” ζεκαίλεη εθηνπηζζέληα ή παζφληα ή 
ηνπξθφπιεθην, ν νπνίνο θαηά ή κεηά ηελ 7ε Απξηιίνπ 2006 είλαη λφκηκνο θάηνρνο θαηνηθίαο 
ηνπξθνθππξηαθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηε ρξεζηκνπνηεί σο κφληκε θαηνηθία ηνπ, αιιά δελ 
πεξηιακβάλεη πξφζσπν ζην νπνίν έρεη επηηξαπεί απφ ηνλ Τπνπξγφ λα δηακέλεη πξνζσξηλά 
ζ’ απηή, είηε κε ηελ θαηαβνιή ελνηθίνπ είηε ρσξίο· 
 

  “παξαρσξεηήξην έγγξαθν” ζεκαίλεη ην έγγξαθν κε ην νπνίν ε Γεκνθξαηία παξαρσξεί 
αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν ζε δηθαηνχρν αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ·» 
 

  (β)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ νξηζκψλ ησλ φξσλ «δηθαηνχρνο» θαη «εθηνπηζζείο», κε ηνπο 
αθφινπζνπο λένπο νξηζκνχο: 

   
  « “δηθαηνχρνο” ζεκαίλεη εθηνπηζζέληα ή παζφληα ή ηνπξθφπιεθην, ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ 

πεξί νηθηζηηθήο κνλάδαο ζε Κπβεξλεηηθφ Οηθηζκφ θαηά ή κεηά ηελ 7
ε
 Απξηιίνπ 2006 θαη 

πξνθεηκέλνπ πεξί νηθηζηηθήο κνλάδαο ζε πλνηθηζκφ Απηνζηέγαζεο κεηά ηελ 20ή Ινπιίνπ 
1974, είλαη λφκηκνο θάηνρνο νηθηζηηθήο κνλάδαο θαη ηε ρξεζηκνπνηεί σο κφληκε θαηνηθία ηνπ, 
αιιά δελ πεξηιακβάλεη πξφζσπν ζην νπνίν έρεη επηηξαπεί απφ ηνλ Τπνπξγφ λα δηακέλεη 
πξνζσξηλά ζ’ απηή, είηε κε ηελ θαηαβνιή ελνηθίνπ είηε ρσξίο»∙ 

   
 

46(Ι) ηνπ 2005 
141(Ι) ηνπ 2005 
155(Ι) ηνπ 2011 

 170 (I) ηνπ 2013. 
 

 “εθηνπηζζείο” ή θαη “εθηνπηζζείο εθ κεηξνγνλίαο” έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο 
φξνπο απηνχο απφ ηνπο πεξί Παξνρήο ηεγαζηηθήο Βνήζεηαο ζε Δθηνπηζζέληεο, Παζφληεο 
θαη άιια Πξφζσπα Νφκνπο ηνπ 2005 κέρξη 2013.»  

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Καλνληζκνχ 3 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

3. Ο θαλνληζκφο 3 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
παξαγξάθνπ (1) απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν (1): 

  «(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3), νηθηζηηθή κνλάδα ή 
αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν, πνπ βξίζθεηαη ζε αθίλεηε ηδηνθηεζία ηεο Γεκνθξαηίαο, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηδηνθηεζίαο πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο Γεκνθξαηίαο, 
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Αλαγθαζηηθήο Απαιινηξηψζεσο Νφκσλ ηνπ 1962 
κέρξη 2014, γηα ζθνπνχο ζηέγαζεο εθηνπηζζέλησλ, δχλαηαη λα παξαρσξεζεί κεηά απφ 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα εγγξαθεί απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο 
Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο ζην φλνκα δηθαηνχρνπ ή δηθαηνχρνπ αληηζηαζκηζηηθνχ 
νηθνπέδνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ: 
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Ννείηαη φηη, αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν, πνπ παξαρσξείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 
παξάγξαθν, είλαη ην αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν, ην νπνίν παξαρσξείηαη ζην δηθαηνχρν 
αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ κε παξαρσξεηήξην έγγξαθν.». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 4 
 ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

4. Ο Καλνληζκφο 4 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

  (α) Με ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν (1) απηνχ, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «κνλάδαο», 
(ηέηαξηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ «ή ησλ δηθαηνχρσλ αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ θαη 
πεξηγξαθή ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ»

.
 θαη  

   
  (β) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν (2) απηνχ, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «κνλάδαο», 

(δεχηεξε γξακκή), ησλ ιέμεσλ «ή δηθαηνχρνη αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ». 
   
Σξνπνπνίεζε 
Καλνληζκνχ 5 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

5. Ο Καλνληζκφο 5 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

  (α) Με ηε δηαγξαθή ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (α) απηνχ ηεο άλσ ηειείαο θαη ηελ 
πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ηεο θξάζεο «ή ζηνλ θάζε δηθαηνχρν αληηζηαζκηζηηθνχ 
νηθνπέδνπ θαη ηελ εγγξαθή ζην φλνκα ηνπ, ηνπ αλαθεξφκελνπ ζηνλ θαηάινγν 
αληίζηνηρνπ αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ·»

.
 θαη  

   
  (β) κε ηε δηαγξαθή ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (β) απηνχ ηεο ηειείαο θαη ηελ 

πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ηεο θξάζεο «ή ζην δηθαηνχρν αληηζηαζκηζηηθνχ 
νηθνπέδνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ή θαηνρή ηνπ ελ ιφγσ αληηζηαζκηζηηθνχ 
νηθνπέδνπ.». 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Καλνληζκνχ  
6 ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

6. Ο Καλνληζκφο 6 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

  (α)  Με ηε δηαγξαθή ηεο ηειείαο ζην ηέινο ηνπ πιαγηφηηηινπ απηνχ θαη ηελ πξνζζήθε, 
ακέζσο κεηά, ησλ ιέμεσλ «ή ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ.»

 .
 θαη  

   
  (β)   κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (2) απηνχ, κε ηελ  αθφινπζε λέα 

παξάγξαθν (2): 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Παξάξηεκα ΙΙ. 

«(2) Η εγγξαθή ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ή ε 
εγγξαθή ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ 
αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Δπαξρηαθφ 
Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν, χζηεξα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 
πκβνπιίνπ θαη ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζην Γηεπζπληή ηνπ 
Κηεκαηνινγηθνχ θαη Υσξνκεηξηθνχ Σκήκαηνο θαη αθνχ ν δηθαηνχρνο ή ν 
δηθαηνχρνο αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ απνδερζεί ηελ ελ ιφγσ εγγξαθή κε 
ππεχζπλε δήισζε πνπ ππνγξάθεη επί ηνπ εληχπνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα ΙΙ: 

   
  

 

 
216 ηνπ 1990 

60(Ι) ηνπ 1995 
95(Ι) ηνπ 1995 
30(Ι) ηνπ 1997 
60(Ι) ηνπ 1997 
21(Ι) ηνπ 1998 

190(Ι) ηνπ 2002 
203(Ι) ηνπ 2004 

68(Ι) ηνπ 2008. 

Ννείηαη φηη, εάλ ν δηθαηνχρνο ή ν δηθαηνχρνο αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ 
είλαη πξφζσπν θάησ ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
αλσηέξσ ππεχζπλεο δήισζεο ζα ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ησλ 
πεξί ρέζεσλ Γνλέσλ θαη Σέθλσλ Νφκσλ ηνπ 1990 έσο 2008:   

   
  

 
 

23(Ι) ηνπ 1996. 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, εάλ ν δηθαηνχρνο ή ν δηθαηνχρνο αληηζηαζκηζηηθνχ 
νηθνπέδνπ είλαη πξφζσπν αλίθαλν λα δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ γηα 
ηελ ππνγξαθή ηεο αλσηέξσ ππεχζπλεο δήισζεο ζα ηπγράλνπλ εθαξκνγήο 
νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γηαρείξηζεο ηεο Πεξηνπζίαο Αλίθαλσλ Πξνζψπσλ 
Νφκνπ ηνπ 1996.».  
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Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Καλνληζκνχ 7 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

7. Ο θαλνληζκφο 7 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
 

  (α)  Με ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «νηθηζηηθή κνλάδα», (πξψηε γξακκή), 
ησλ ιέμεσλ «ή αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν»∙ 

   
  (β)   κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «δηθαηνχρνπ» (πξψηε θαη δεχηεξε γξακκή), 

ησλ ιέμεσλ «ή δηθαηνχρνπ αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ, αληίζηνηρα,»∙ 
  (γ)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο επηθχιαμεο ηεο παξαγξάθνπ (α) απηνχ, κε ηελ αθφινπζε 

λέα επηθχιαμε: 
   
   «Ννείηαη φηη εληφο ηεο πεξηφδνπ ησλ πέληε (5) εηψλ, ν δηθαηνχρνο ή ν δηθαηνχρνο 

αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ δχλαηαη λα κεηαβηβάζεη ηελ νηθηζηηθή κνλάδα ή ην 
αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν, αληίζηνηρα, ζηα ηέθλα ηνπ, λννπκέλνπ φηη απηά 
δεζκεχνληαη φηη δελ ζα κεηαβηβάζνπλ ηελ νηθηζηηθή κνλάδα ή ην αληηζηαζκηζηηθφ 
νηθφπεδν πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) εηψλ, ή»

 .
 θαη  

 
  (δ)  κε ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν (β) απηνχ, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «νηθηζηηθή 

κνλάδα», (πξψηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ «ή ην αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν». 
  

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ Καλνληζκνχ 8 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

8. Ο Καλνληζκφο 8 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

  (α) Με ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν (1) απηνχ, κεηά ηε ιέμε «κνλάδαο» (ηξίηε 
γξακκή), ηνπ ζεκείνπ ηνπ θφκκαηνο, θαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ηεο 
θξάζεο «πξνθεηκέλνπ πεξί νηθηζηηθήο κνλάδαο ζε θπβεξλεηηθφ νηθηζκφ» θαη κε ηελ 
πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηνλ αξηζκφ «2006» (ηέηαξηε γξακκή), ηεο θξάζεο «ή 
πξνθεηκέλνπ πεξί νηθηζηηθήο κνλάδαο ζε πλνηθηζκφ Απηνζηέγαζεο απεβίσζε κεηά 
ηελ 20ή Ινπιίνπ 1974,», θαη 

   
  (β)  κε ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (2) απηνχ, ησλ αθνινχζσλ λέσλ 

παξαγξάθσλ (3) θαη (4): 
   
   «(3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (4), εάλ ν δηθαηνχρνο 

αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ απεβίσζε θαηά ή κεηά ηελ 7
ε
 Απξηιίνπ 2006, ηφηε 

ην αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν πνπ δηθαηνχην θαηά ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, 
γηα ην νπνίν είρε δηθαίσκα ηηηινπνίεζεο, απνηειεί κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 
θαη είλαη αληηθείκελν θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο, θαη’ εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

   
     (4) Δάλ ζηελ θαηνηθία ηνπξθνθππξηαθήο ηδηνθηεζίαο πνπ θαηείρε ν 

απνβηψζαο, δηαβηνχζαλ ή ζπγθαηνηθνχζαλ άιια ζπγγεληθά πξφζσπα, ηα 
νπνία λφκηκα θαη κφληκα δηακέλνπλ ζηελ πην πάλσ αλαθεξφκελε θαηνηθία, 
ηφηε ην αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν παξαρσξείηαη θαη εγγξάθεηαη ζηα πξφζσπα 
απηά.». 

  
Αληηθαηάζηαζε 
 ησλ Παξαξηε-
κάησλΙ θαη ΙΙ  
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

9. Σν Παξαξηήκαηα Ι θαη ην Παξάξηεκα ΙΙ ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη κε ηα 
αθφινπζα λέα Παξαξηήκαηα Ι θαη Παξάξηεκα ΙΙ: 
 

 «Παξάξηεκα Ι 
[Καλνληζκφο 4(2)] 

Καηαλνκή ησλ κεξηδίσλ νηθηζηηθήο κνλάδαο ή αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ νη δηθαηνχρνη ζηελ  

νηθηζηηθή κνλάδα ή ζην αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν  
είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο. 

 
1. Δάλ δηθαηνχρνο ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο ή δηθαηνχρνο αληη-ζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ είλαη έλα 
(1) κφλν πξφζσπν, ε νηθηζηηθή  κνλάδα ή ην αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν εγγξάθεηαη ζην φλνκα 
ηνπ, εμ νινθιήξνπ. 
 
2. Δάλ δηθαηνχρνη ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο ή ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ είλαη θαη νη δχν (2) 
ζχδπγνη, έζησ θαη εάλ ην ζρεηηθφ ζπκβφιαην ή ε άδεηα ή έγθξηζε έρεη ππνγξαθεί κφλν απφ ηνλ 
έλα (1) ή ην αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν παξαρσξήζεθε κφλν ζηνλ έλα (1), ε νηθηζηηθή κνλάδα ή 
ην αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν εγγξάθεηαη ζην φλνκα θαη ησλ δχν (2), αλά έλα δεχηεξν (1/2) 
κεξίδην. 
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3. Δάλ δηθαηνχρνο ή δηθαηνχρνο αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ είλαη ζχδπγνο αγλννχκελνπ, ε 
νηθηζηηθή κνλάδα ή ην αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν εγγξάθεηαη ζην φλνκά ηνπ/ηεο, εμ νινθιήξνπ. 
 
4. Δάλ δηθαηνχρνη ή δηθαηνχρνη αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ είλαη γνλέαο θαη έλα (1) ή 
πεξηζζφηεξα παηδηά θαη ην ζρεηηθφ ζπκβφιαην ή άδεηα ή έγθξηζε έρεη ππνγξαθεί απφ δχν (2) ή 
πεξηζζφηεξνπο ή ην αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν παξαρσξήζεθε ζε δχν (2) ή πεξηζζφηεξνπο, ε 
κνλάδα ή ην αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν εγγξάθεηαη ζην φλνκα φζσλ ππέγξαςαλ, ζε ίζα κεξίδηα. 
 
5. Δάλ δηθαηνχρνη ή δηθαηνχρνη αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ είλαη γνλέαο θαη παηδί θαη αδειθφο 
ηνπ γνλέα, ε κνλάδα ή ην αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν εγγξάθεηαη, ζε ίζα κεξίδηα, ζην φλνκα φζσλ 
ππέγξαςαλ ην ζρεηηθφ ζπκβφιαην ή ζε φζνπο έρεη παξαρσξεζεί ην αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν. 
 
6. Δάλ δηθαηνχρνη ή δηθαηνχρνη αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ είλαη πάππνο ή γηαγηά θαη έλαο ή 
πεξηζζφηεξνη εγγνλνί, ε κνλάδα ή ην αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν εγγξάθεηαη ζην φλνκα ηνπ 
πάππνπ ή ηεο γηαγηάο, αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο, εάλ φκσο ην ζρεηηθφ ζπκβφιαην πξνθεηκέλνπ 
πεξί νηθηζηηθήο κνλάδαο ππέγξαςαλ θαη εγγνλνί ή, πξνθεηκέλνπ πεξί αληηζηαζκηζηηθνχ 
νηθνπέδνπ απηφ έρεη παξαρσξεζεί θαη ζηνπο εγγνλνχο, ηφηε εγγξάθεηαη, ζε ίζα κεξίδηα, ζην 
φλνκα φζσλ έρνπλ ππνγξάςεη ην ζπκβφιαην ή ζ’ απηνχο πνπ έρεη παξαρσξεζεί ην 
αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν. 

  
 7. Δάλ δηθαηνχρνη ή δηθαηνχρνη αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ είλαη ζείνο ή ζεία θαη έλαο ή 

πεξηζζφηεξνη αλεςηνί, ε κνλάδα ή ην αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν εγγξάθεηαη ζην φλνκα ηνπ ζείνπ 
ή ηεο ζείαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη εάλ ην ζρεηηθφ ζπκβφιαην, πξνθεηκέλνπ πεξί 
νηθηζηηθήο κνλάδαο ππέγξαςαλ θαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη αλεςηνί ή εάλ ην αληηζηαζκηζηηθφ 
νηθφπεδν έρεη παξαρσξεζεί θαη ζηνπο αλεςηνχο, εγγξάθεηαη ζε ίζα κεξίδηα, ζην φλνκα φισλ 
φζσλ ππέγξαςαλ ην ζπκβφιαην ή ζην φλνκα απηψλ ζηνπο νπνίνπο έρεη παξαρσξεζεί ην 
αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν. 

  
 8. Δάλ κε εθηνπηζκέλε κεηέξα δηακέλεη ζε νηθηζηηθή κνλάδα ή θαηνηθία ηνπξθνθππξηαθήο 

ηδηνθηεζίαο καδί κε ηα εθηνπηζκέλα παηδηά ηεο, ε νηθηζηηθή κνλάδα ή ην αληηζηαζκηζηηθφ νηθφπεδν 
εγγξάθεηαη, ζε ίζα κεξίδηα, ζην φλνκα ησλ εθηνπηζκέλσλ παηδηψλ, ρσξίο λα θαηαξγείηαη ην 
δηθαίσκα ηεο κε εθηνπηζκέλεο κεηέξαο γηα δηακνλή ζηελ ελ ιφγσ νηθηζηηθή κνλάδα ή θαηνηθία. 

  
 9. Δάλ ε θαηαλνκή δελ ξπζκίδεηαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 κέρξη 8 αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηα 

πην πάλσ, ηα κεξίδηα θαηαλέκνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηεθκεξησκέλε 
εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεγαζηηθήο Βνήζεηαο θαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα θξηηήξηα, 
πξνυπνζέζεηο θαη φξνη πνπ ηζρχνπλ κε βάζε ην άξζξν 10(1) ησλ πεξί Παξνρήο ηεγαζηηθήο 
Βνήζεηαο ζε Δθηνπηζζέληεο, Παζφληεο θαη άιια Πξφζσπα Νφκσλ ηνπ 2005 κέρξη 2013.». 
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«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

(Καλνληζκφο 6(2)) 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
Ο/Η ππνγεγξακκέλνο/ε 

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

δηθαηνχρνο κε αξ. Γ.Σ:                    , κε ηελ παξνχζα δειψ ξεηά, αλεπηθχιαθηα θαη αλέθθιεηα φηη, απνδέρνκαη ηελ 

παξαρψξεζε ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο ή ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ νηθνπέδνπ ζηνλ Κπβεξλεηηθφ Οηθηζκφ/πλνηθηζκφ 

Απηνζηέγαζεο……….…………………………………………………… φπσο πεξηγξάθεηαη πην θάησ, κε ηνπο φξνπο, 

πεξηνξηζκνχο, απαγνξεχζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πξνο φθεινο ηξίησλ, φπσο αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη φηη 

απνδέρνκαη ηελ εγγξαθή απηήο/απηνχ ζην φλνκά κνπ. 

 
Πεξηγξαθή Αθηλήηνπ πνπ παξαρσξείηαη θαη ζα εγγξαθεί ζην φλνκά κνπ: 
 
Γήκνο/Δλνξία/ 

Κνηλφηεηα 
Αξ. 

Δγγξαθήο 
Σεκ. Φ/ρ. Σκήκα 

Δίδνο 
Αθηλήηνπ 

΄Δθηαζε 
Σ.Μ. 

Μεξίδην Όλνκα δηθαηνχρνπ 

 
 

        

 
΄Οξνη, Πεξηνξηζκνί, Απαγνξεχζεηο, Γηθαηψκαηα ηξίησλ: 

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 

Ο Γειψλ: 

 
(Τπνγξ.): .........................................................  
 
(΄Ολνκα): .........................................................  
 
Ηκεξνκελία: ....................................................  
 
Βεβαηψ φηη ν/ε………………………………………………………………………………………………………  έρεη ππνγξάςεη 

ελψπηνλ κνπ θαη έρσ ειέγμεη ην αθξηβέο φλνκα απηνχ/εο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ/ηεο , φπσο αλαθέξνληαη ζην 

δειηίν ηεο πνιηηηθήο ηαπηφηεηάο ηνπ/ηεο. 

 
(Τπνγξαθή): ..........................................................................................................................  
 
(΄Ολνκα): ...............................................................................................................................  
 
(Ιδηφηεηα): ..............................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
εκ.: Η βεβαίσζε ηεο ππνγξαθήο κπνξεί λα γίλεη απφ Κνηλνηάξρε ή Λεηηνπξγφ ηεο Τπεξεζίαο Μεξίκλεο θαη 

Απνθαηαζηάζεσο Δθηνπηζζέλησλ ή ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο ή ηνπ Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη 
Υσξνκεηξίαο ή ηνπ Γξαθείνπ Δπάξρνπ.».». 
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