
Δ.Δ. Παξ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 137/2016 
Αξ. 4943, 28.4.2016    

Αξηζκόο 137 

Οη πεξί Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο (Παξαρώξεζε πκβάζεσλ Μίζζσζεο ζε Δθηνπηζζέληεο θαη άιια Πξόζσπα) 
(Δηδηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2016, νη νπνίνη εθδόζεθαλ από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 18(3) ηνπ 
πεξί Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νόκνπ, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζώπσλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθσλα 
κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ Καλνληζκώλ πνπ 
Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 
1990 κέρξη 3(Ι) ηνπ 2010). 

 
Ο ΠΔΡΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ (ΓΙΑΚΑΣOΥΗ, 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(Ι) 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(Ι) ηνπ 2011 
45(Ι) 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 Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 18(3) ηνπ πεξί Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νφκνπ, 
εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 
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πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

 
Δξκελεία. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

170(Ι) ηνπ 2013. 
 

       9 ηνπ 1965 
     51 ηνπ 1970 
       3 ηνπ 1978 
       6 ηνπ 1981 
181(Ι) ηνπ 2002 
  59(Ι) ηνπ 2006 
122(Ι) ηνπ 2007 
  52(Ι) ηνπ 2008 
  26(Ι) ηνπ 2010 
120(Ι) ηνπ 2011 
142(Ι) ηνπ 2014 
197(Ι) ηνπ 2014 

4(Ι) ηνπ 2015 
27(Ι) ηνπ 2015 
32(Ι) ηνπ 2015 
42(Ι) ηνπ 2015 
46(Ι) ηνπ 2015 
53(Ι) ηνπ 2015 
75(Ι) ηνπ 2015 
76(Ι) ηνπ 2015 

133(Ι) ηνπ 2015 
139(Ι) ηνπ 2015 

198(Ι) ηνπ 2015. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

  139(Ι) ηνπ 1991 
  99(Ι) ηνπ 1992 
  35(Ι) ηνπ 1994 
    7(Ι) ηνπ 1996 
  33(Ι) ηνπ 1998 
  59(Ι) ηνπ 2003 
  56(Ι) ηνπ 2006 

 119(Ι) ηνπ 2007 
 141(Ι) ηνπ 2009 
  39(Ι) ηνπ 2010 
68 (Ι) ηνπ 2012. 

 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο (Παξαρψξεζε 
πκβάζεσλ Μίζζσζεο ζε Δθηνπηζζέληεο θαη άιια Πξφζσπα) (Δηδηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2016. 

 
2. ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα - 

 «δηθαηνχρνο κίζζσζεο» ζεκαίλεη εθηνπηζζέληα ή παζφληα ή ηνπξθφπιεθην, ν νπνίνο θαηά ή 
κεηά ηελ 7

ε
 Απξηιίνπ 2006 είλαη λφκηκνο θάηνρνο νηθηζηηθήο κνλάδαο, πνπ έρεη αλεγεξζεί, 

κεξηθψο, ζε θξαηηθή αθίλεηε ηδηνθηεζία θαη ηε ρξεζηκνπνηεί σο κφληκε θαηνηθία ηνπ, αιιά δελ 
πεξηιακβάλεη πξφζσπν, ζην νπνίν έρεη επηηξαπεί απφ ηνλ Τπνπξγφ λα δηακέλεη πξνζσξηλά ζ΄ 
απηή, κε ή ρσξίο ηελ θαηαβνιή ελνηθίνπ

. 

 
«δηθαηνχρνο ζπζηέγαζεο», αλαθνξηθά κε νηθηζηηθή κνλάδα, ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν, 
άιιν απφ δηθαηνχρν κίζζσζεο, ην νπνίν, κε βάζε άδεηα, ζπκθσλία ή άιιεο κνξθήο ζχκβαζε 
πνπ έρεη ππνγξάςεη κε ηε Γεκνθξαηία, έρεη ιάβεη ρξεκαηηθφ πνζφ σο βνήζεκα γηα ζπζηέγαζε 
θαη ζπζηεγάδεηαη κε δηθαηνχρν κίζζσζεο ζηελ ελ ιφγσ νηθηζηηθή κνλάδα

. 

 «Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο· 

«εθηνπηζζείο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνπο πεξί Παξνρήο 
ηεγαζηηθήο Βνήζεηαο ζε Δθηνπηζζέληεο, Παζφληεο θαη άιια Πξφζσπα Νφκνπο ηνπ 2005 έσο 
2013·

 

 
 

«Δπαξρηαθφ Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνπο 
πεξί Μεηαβηβάζεσο θαη Τπνζεθεχζεσο Αθηλήησλ Νφκνπο ηνπ 1965 έσο 2015· 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Δπηηξνπή ηεγαζηηθήο Βνήζεηαο» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή ηεγαζηηθήο Βνήζεηαο, ε νπνία 
ηδξχζεθε δπλάκεη ησλ πεξί Παξνρήο ηεγαζηηθήο Βνήζεηαο ζε Δθηνπηζζέληεο, Παζφληεο θαη 
άιια Πξφζσπα Νφκσλ ηνπ 2005 έσο 2013· 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νφκν·
 

«νηθηζηηθή κνλάδα» ζεκαίλεη νηθία ή δηακέξηζκα, καδί κε νπνηεζδήπνηε βνεζεηηθέο νηθνδνκέο ή 
άιιεο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ πξνζηεζεί ζε απηή, ε νπνία βξίζθεηαη ζε θπβεξλεηηθφ νηθηζκφ ή 
έρεη αλεγεξζεί ζε νηθφπεδν ή άιιε αθίλεηε ηδηνθηεζία πνπ παξαρσξήζεθε ζε δηθαηνχρν απφ ηε 
Γεκνθξαηία

. 

«παζψλ» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ αλήθεη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 7 ησλ πεξί Παξνρήο ηεγαζηηθήο Βνήζεηαο 
ζε Δθηνπηζζέληεο, Παζφληεο θαη άιια Πξφζσπα Νφκσλ ηνπ 2005 έσο 2013·

 

«ηνπξθνθππξηαθή πεξηνπζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνπο πεξί 
Σνπξθνθππξηαθψλ Πεξηνπζηψλ (Γηαρείξηζε θαη άιια ζέκαηα) (Πξνζσξηλέο Γηαηάμεηο) Νφκνπο 
ηνπ 1991 έσο 2012· 
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Δθκίζζσζε  
ζε δηθαηνχρν. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καηάινγνο 
δηθαηνχρσλ. 

 
 
 
 
 
 

Πξψηνο  
Πίλαθαο. 

Απφθαζε  
Τπνπξγνχ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Δγγξαθή  
ηεο κίζζσζεο 
νηθηζηηθήο  
κνλάδαο. 

 
 

«ηνπξθφπιεθηνο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνπο πεξί Παξνρήο 
ηεγαζηηθήο Βνήζεηαο ζε Δθηνπηζζέληεο, Παζφληεο θαη άιια Πξφζσπα Νφκνπο ηνπ 2005 έσο 
2013· 

 
«Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ. 

 
3.(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3), ηκήκα νηθηζηηθήο κνλάδαο πνπ 
βξίζθεηαη κεξηθψο ζε θξαηηθή πεξηνπζία, κπνξεί λα εθκηζζσζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, 
θαηφπηλ εθρψξεζεο ζ’ απηφλ ησλ ζρεηηθψλ εμνπζηψλ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ζε 
δηθαηνχρν κίζζσζεο θαη ε ζχκβαζε κίζζσζεο κπνξεί λα εγγξαθεί απφ ην Γηεπζπληή ηνπ 
Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65Β θαη 
επφκελα, ηνπ πεξί Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νφκνπ θαη ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ, ν νπνίνο εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο κίζζσζεο: 

 

(2) Σν ηκήκα ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο κίζζσζεο ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν (1), είλαη ην ηκήκα ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο ηελ νπνία ν δηθαηνχρνο - 
 

(α) θαηέρεη λφκηκα κε βάζε ζπκθσλία, ζπκβφιαην ή άδεηα ρξήζεο πνπ ν ίδηνο ή ν/ε 
ζχδπγφο ηνπ ππέγξαςε κε ηε Γεκνθξαηία, είηε κέζσ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο 
Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο είηε κέζσ ηνπ Δπάξρνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη 

 
(β) ρξεζηκνπνηεί σο κφληκε θαηνηθία. 

 
(3) Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (1) δελ εθαξκφδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία- 

 
(α) ν δηθαηνχρνο κίζζσζεο παξαβηάδεη νπνηνλδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, ζπκβνιαίνπ, 

άδεηαο ή έγθξηζεο πνπ ζπλππέγξαςε κε ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη 
Οηθήζεσο ή  κε ηνλ Έπαξρν γηα παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ ηκήκαηνο 
ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο ζε απηφλ,  ή 

(β)  
(β) ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ηκήκαηνο ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο έρεη παξαρσξεζεί ζε 

νηθνγέλεηα κε βάζε ζχκβαζε, ζπκβφιαην, άδεηα ή έγθξηζε πνπ ζπλππέγξαςαλ νη δχν 
εθηνπηζζέληεο ζχδπγνη, αιιά ιφγσ δηάζηαζεο κεηαμχ ηνπο ή ιφγσ επηθείκελεο ιχζεο 
ηνπ γάκνπ, δελ ζπκθσλνχλ φπσο ην ηκήκα ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο εθκηζζσζεί ζηνλ 
έλα εμ απηψλ, ή 

 
(γ) έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ηεγαζηηθήο Βνήζεηαο αίηεκά ηνπ δηθαηνχρνπο 

κίζζσζεο γηα παξνρή ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο πξνο αλέγεξζε θαηνηθίαο ζε ηδηφθηεην ή 
θξαηηθφ νηθφπεδν ή πξνο αγνξά θαηνηθίαο ή δηακεξίζκαηνο. 

 
4. (1) Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ην Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη 
Υσξνκεηξίαο, αθνχ δηελεξγήζεη ηε δένπζα έξεπλα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή 
ηεγαζηηθήο Βνήζεηαο, καδί κε ηα άιια αξκφδηα Σκήκαηα θαη Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ, θαηαξηίδεη θαηάινγν κε ηα νλφκαηα ησλ δηθαηνχρσλ θάζε ζχκβαζεο κίζζσζεο θαη 
πεξηγξαθή ηνπ ηκήκαηνο ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο θαη ηνπ κεξηδίνπ πνπ ζα εθκηζζσζεί ζηνλ 
θαζέλα απφ απηνχο θαη ηνλ δηαβηβάδεη  ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ. 

 
(2) ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία δηθαηνχρνη κίζζσζεο ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
νηθηζηηθήο κνλάδαο είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, ην κεξίδην θαζελφο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα. 

 

5. Ο Τπνπξγφο, αθνχ κειεηήζεη ηνλ θαηάινγν πνπ πξνλνείηαη ζηνλ Καλνληζκφ 4 - 
 

(α) απνθαζίδεη, θαηά πφζν ζα εγθξίλεη ηελ εθκίζζσζε ζηνλ θάζε δηθαηνχρν, θαη ηελ 
θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο γηα ην θαζνξηδφκελν ζηνλ Καηάινγν ηκήκα ηεο αληίζηνηρεο 
νηθηζηηθήο κνλάδαο, 

 
(β) ζε πεξίπησζε έγθξηζεο, θαζνξίδεη νπνηνπζδήπνηε φξνπο, πξνυπνζέζεηο, 

πεξηνξηζκνχο ή δεζκεχζεηο πνπ θξίλεη αλαγθαίν λα επηβάιεη ζην δηθαηνχρν κίζζσζεο 
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ή θαηνρή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ελ ιφγσ νηθηζηηθήο κνλάδαο, θαη  

 
(γ)  θαηαξηίδεη ηε ζχκβαζε. 

 
6. (1) Κάζε ηκήκα ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο, πνπ εκπίπηεη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5, 
κηζζψλεηαη θαη ε κίζζσζε εγγξάθεηαη ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ζηελ θαηάζηαζε, ζηελ νπνία 
απηή βξίζθεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ζην Δπαξρηαθφ Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν, εθηφο 
άλ ε νηθηζηηθή κνλάδα πξφθεηηαη λα αλαδνκεζεί κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 
πκβνπιίνπ: 
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Γεχηεξνο  
Πίλαθαο. 

 
 

            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. 
 

 
23(Ι) ηνπ 1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πεξηνξηζκφο ζηε 
κεηαβίβαζε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γηθαηνχρνη πνπ 
απεβίσζαλ. 

 

 Κεθ. 195. 
75 ηνπ 1970 

100 ηνπ 1989 
 96(Ι) ηνπ 2015. 

 
 
 
 

Έλαξμε ηεο  
ηζρχνο ησλ  
παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

Ννείηαη φηη, ε εγγξαθή ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν δελ λνκηκνπνηεί νπνηαδήπνηε 
επέθηαζε ή πξνζζήθε πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί ή αλεγεξζεί απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν ζην 
νηθφπεδν ή ζηελ νηθνδνκή, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην εθκηζζνχκελν ηκήκα ηεο νηθηζηηθήο 
κνλάδαο, ε νπνία δελ θαιχπηεηαη απφ έγθξηζε ή άδεηα νηθνδνκήο. 

 
(2)  Η εγγξαθή ηεο κίζζσζεο ηνπ ηκήκαηνο ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο θαη ε έθδνζε ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο κίζζσζεο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 
Γηεπζπληή, κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν ηχπνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζην 
Γεχηεξν Πίλαθα, απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θαη ηελ θαηάζεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ 
ζην Δπαξρηαθφ Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν: 

 
Ννείηαη φηη, αλ ν δηθαηνχρνο κίζζσζεο είλαη πξφζσπν θάησ ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ, γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί ρέζεσλ Γνλέσλ 
θαη Σέθλσλ Νφκσλ ηνπ 1990 έσο 2008: 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, αλ ν δηθαηνχρνο είλαη πξφζσπν αλίθαλν λα δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία 
ηνπ, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο εθαξκνδφληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Γηαρείξηζεο ηεο Πεξηνπζίαο Αληθάλσλ Πξνζψπσλ Νφκνπ ηνπ 1996. 

 
(3) ην Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο Μίζζσζεο πνπ εθδίδεηαη κεηά ηελ εγγξαθή ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν (2), αλαγξάθνληαη θαη νπνηνηδήπνηε φξνη έρνπλ επηβιεζεί κε βάζε ηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο. 

 
(4) ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ην ηκήκα ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο πνπ θαηέρεη ν δηθαηνχρνο 
κίζζσζεο πξφθεηηαη λα αλαδνκεζεί κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, 
παξαρσξείηαη ζ΄ απηφλ ζχκβαζε κίζζσζεο, κεηά ηελ αλαδφκεζε, ζε άιιε νηθηζηηθή κνλάδα, 
κε ηα ηζρχνληα θξηηήξηα ηεο αλαδφκεζεο, θαη ε ζχκβαζε εγγξάθεηαη ζην φλνκά ηνπ ζην 
Δπαξρηαθφ Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

 
7. Σν εκπξάγκαην δηθαίσκα πνπ έρεη απνθηεζεί απφ ην δηθαηνχρν κίζζσζεο, κε ηελ έθδνζε 
ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δγγξαθήο Μίζζσζεο γηα ην ηκήκα ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο πνπ ηνπ έρεη 
εθκηζζσζεί κε βάζε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζζεί ζε άιιν 
πξφζσπν, εθηφο εάλ- 

 
(α) παξέιζνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε απφ ηελ εγγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο: 

 
Ννείηαη φηη, κέζα ζηελ πεξίνδν ησλ πέληε (5) εηψλ, ν δηθαηνχρνο κίζζσζεο δχλαηαη λα 
κεηαβηβάζεη ην εκπξάγκαην δηθαίσκα ζηα ηέθλα ηνπ, λννπκέλνπ φηη απηά δεζκεχνληαη 
φηη δελ ζα ην κεηαβηβάζνπλ πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) εηψλ, ή 

 
(β) ην εκπξάγκαην δηθαίσκα εθπνηεζεί αλαγθαζηηθά κε βάζε δηάηαγκα δηθαζηεξίνπ, ή 
 
(γ) ε κεηαβίβαζε ηνπ εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο θαηαζηεί αλαγθαία ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ 

δηθαηνχρνπ. 
 
8.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (2), αλ ν δηθαηνχρνο κίζζσζεο ηκήκαηνο 
νηθηζηηθήο κνλάδαο απεβίσζε θαηά ή κεηά ηελ 7

ε
 Απξηιίνπ 2006, ηφηε ην δηθαίσκα κίζζσζεο 

πνπ είρε απνθηήζεη γηα ην ηκήκα ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο πνπ θαηείρε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ζαλάηνπ ηνπ, είλαη αληηθείκελν θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
πεξί Γηαζεθψλ θαη Γηαδνρήο Νφκνπ. 

 
 
 

(2) Αλ ζην ηκήκα ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο πνπ θαηείρε ν απνβηψζαο, δηαβηνχζαλ ή 
ζπγθαηνηθνχζαλ άιια ζπγγεληθά πξφζσπα, ηα νπνία λφκηκα θαη κφληκα δηακέλνπλ ζην ηκήκα 
ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο, ηφηε ηα ελ ιφγσ πξφζσπα θαζίζηαληαη δηθαηνχρνη κίζζσζεο ηνπ ελ 
ιφγσ ηκήκαηνο ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο. 

 
9. (1)  Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (2), νη παξφληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε 
ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
 
(2)  Η ηζρχο ηνπ Καλνληζκνχ 8 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ αξρίδεη απφ ηελ 7

ε
  Απξηιίνπ 2006. 
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ΠΡΩΣΟ ΠΙΝΑΚΑ 
 

Καλνληζκφο 4(2) 
 

Καηαλνκή ησλ κεξηδίσλ κίζζσζεο ηκήκαηνο ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο, ζε πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη  
ζ΄ απηφ είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπο ελφο 

 
1. Όηαλ δηθαηνχρνο κίζζσζεο ηνπ ηκήκαηνο ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο είλαη έλα κφλν πξφζσπν, ην ηκήκα ηεο 

νηθηζηηθήο κνλάδαο εθκηζζψλεηαη νιφθιεξν ζ’ απηφ. 
 

2. Όηαλ δηθαηνχρνη κίζζσζεο είλαη δχν πξφζσπα πνπ είλαη ζχδπγνη, έζησ θαη αλ ην ζρεηηθφ ζπκβφιαην ή ε άδεηα ή 
έγθξηζε έρεη ππνγξαθεί κφλν απφ ηνλ έλα, ην ηκήκα ηεο  νηθηζηηθήο κνλάδαο εθκηζζψλεηαη θαη ζηνπο δχν, αλά 
έλα δεχηεξν κεξίδην. 

 
3. Όηαλ δηθαηνχρνο κίζζσζεο είλαη ζχδπγνο αγλννχκελνπ, ην ηκήκα ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο εθκηζζψλεηαη 

νιφθιεξν ζηνλ / ζηελ ελ ιφγσ ζχδπγν. 
 

4. Όηαλ δηθαηνχρνη κίζζσζεο είλαη γνλέαο θαη έλαο ή πεξηζζφηεξα παηδηά θαη ην ζρεηηθφ ζπκβφιαην ή άδεηα ή 
έγθξηζε έρεη ππνγξαθεί απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο, ην ηκήκα ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο εθκηζζψλεηαη ζε φζνπο 
ππέγξαςαλ θαηά ίζα κεξίδηα. 

 
5. Όηαλ δηθαηνχρνη κίζζσζεο είλαη γνλέαο θαη παηδί θαη αδειθφο ηνπ γνλέα, ην ηκήκα ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο 

εθκηζζψλεηαη ζε φζνπο ππέγξαςαλ ην ζρεηηθφ ζπκβφιαην θαηά ίζα κεξίδηα. 
 

6. Όηαλ δηθαηνχρνη κίζζσζεο είλαη παππνχο ή γηαγηά θαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη εγγνλνί, ην ηκήκα ηεο νηθηζηηθήο 
κνλάδαο εθκηζζψλεηαη ζηνλ παππνχ ή ηε γηαγηά, αλαιφγσο ηεο πεξηπηψζεσο, εάλ φκσο ην ζρεηηθφ ζπκβφιαην 
ππέγξαςαλ θαη εγγνλνί, ηφηε εθκηζζψλεηαη ζε φζνπο έρνπλ ππνγξάςεη θαηά  ίζα κεξίδηα. 

 
7. Όηαλ δηθαηνχρνη κίζζσζεο είλαη ζείνο ή ζεία θαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη αλεςηνί, ην ηκήκα ηεο νηθηζηηθήο κνλάδαο 

εθκηζζψλεηαη ζην ζείν ή ηε ζεία, αλάινγα  κε ηελ πεξίπησζε, αιιά φηαλ ζρεηηθφ ζπκβφιαην ππέγξαςαλ θαη 
έλαο ή πεξηζζφηεξνη αλεςηνί,  ηφηε εθκηζζψλεηαη ζε φινπο φζνπο  ππέγξαςαλ θαηά ίζα κεξίδηα. 

 
8. Όηαλ κε εθηνπηζκέλε κεηέξα δηακέλεη ζε νηθηζηηθή κνλάδα καδί κε ηα εθηνπηζκέλα παηδηά ηεο, ην ηκήκα ηεο 

νηθηζηηθήο κνλάδαο εθκηζζψλεηαη ζηα εθηνπηζκέλα παηδηά ζε ίζα κεξίδηα, ρσξίο λα θαηαξγείηαη ηα δηθαίσκα ηεο 
κε εθηνπηζκέλεο κεηέξαο γηα δηακνλή ζην ελ ιφγσ ηκήκα ηεο κνλάδαο. 

 
9. Όηαλ ε θαηαλνκή δελ ξπζκίδεηαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 κέρξη 8 πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, ε ζχκβαζε 

κίζζσζεο θαηαξηίδεηαη ζε κεξίδηα, κεηά απφ ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεγαζηηθήο Βνήζεηαο θαη 
αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα θξηηήξηα, πξνυπνζέζεηο θαη φξνη πνπ ηζρχνπλ κε βάζε ην άξζξν 10(1) ηνπ πεξί 
Παξνρήο ηεγαζηηθήο Βνήζεηαο ζε Δθηνπηζζέληεο, Παζφληεο θαη άιια Πξφζσπα Νφκνπ. 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΙΝΑΚΑ 
Καλνληζκφο 6 (2) 

ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ 
Η παξνχζα χκβαζε Μίζζσζεο γίλεηαη ζήκεξα ……/……./……….. ΜΔΣΑΞΤ ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

ελεξγψληαο ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο Κεδεκφλα ησλ Σνπξθνθππξηαθψλ Πεξηνπζηψλ, δπλάκεη ηνπ πεξί Σνπξθνθππξηαθψλ 
Πεξηνπζηψλ (Γηαρείξηζε θαη άιια ζέκαηα) (Πξνζσξηλέο Γηαηάμεηο) Νφκνπ ηνπ 1991, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, αλαθνξηθά κε 
αθίλεηε ηδηνθηεζία πνπ αλήθεη ζε Σνπξθνθχπξηνπο θαη ελεξγψληαο εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ δπλάκεη ηεο 
Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ Αξ. ……….…..  εκεξνκελίαο …/……/………, αλαθνξηθά κε αθίλεηε ηδηνθηεζία 
πνπ αλήθεη ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ν νπνίνο γηα ηνπο ζθνπνχο θαη φξνπο ηεο παξνχζαο πκθσλίαο ζα θαιείηαη «ν 
Δθκηζζσηήο», φξνο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο δηαδφρνπο ζην αμίσκα ηνπ, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν απφ 
ηνλ ίδην αληηπξφζσπφ ηνπ, θαη ηνπ/ηεο/ησλ: 

Α/Α Όλνκα Δπψλπκν Γηεχζπλζε Α .Γ. Σ Α. Γ. Π. Σ 

1      

2      

3      

4      

 
ν/ε/νη νπνίνο/α/νη γηα ζθνπνχο θαη φξνπο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο ζα θαιείηαη/νχληαη «ν Μηζζσηήο» θαη δηαιακβάλεη ηα 
αθφινπζα:  
1. Δπεηδή ν Δθκηζζσηήο, ππφ ηηο πάλσ ηδηφηεηεο ηνπ, θαηέρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ ηνπξθνθππξηαθή θαη θξαηηθή αθίλεηε 
ηδηνθηεζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα θαη θαίλεηαη κε θίηξηλν ρξψκα ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ ζρέδην: 
 

ΠΙΝΑΚΑ 

Γεσγξαθηθή  Πεξηνρή Αξ. Δγγξαθήο Σεκάρην Σκήκα/ Φχιιν/ρέδην Έθηαζε Σ.Μ. 

     

     

     

     

 
Καη,  
2. Δπεηδή ην θξάηνο, ζηηο πεξηπηψζεηο Κπβεξλεηηθψλ Οηθηζκψλ, έρεη πξνβεί ζηελ αλέγεξζε νηθηζηηθψλ κνλάδσλ επί ηεο 
πην πάλσ ηνπξθνθππξηαθήο θαη θξαηηθήο  αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο γηα ζθνπνχο ζηέγαζεο εθηνπηζκέλσλ νηθνγελεηψλ ή ν 
Μηζζσηήο, ζηηο πεξηπηψζεηο πλνηθηζκψλ Απηνζηέγαζεο, ή άιιεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, έρεη πξνβεί ζηελ αλέγεξζε 
νηθηζηηθήο κνλάδαο επί ηεο πην πάλσ Σνπξθνθππξηαθήο θαη Κξαηηθήο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο γηα ζθνπνχο ζηέγαζεο ηεο 
νηθνγέλεηαο ηνπ, ζε θαζνξηζκέλν απφ ην θξάηνο ρψξν επί ηεο ελ ιφγσ αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο ή/θαη ν Μηζζσηήο έρεη 
πξνβεί, θαηφπηλ άδεηαο/έγθξηζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο, ζε επεθηάζεηο ησλ νηθνδνκψλ.  
Καη, 
 
3. Δπεηδή ν Δθκηζζσηήο, επηζπκεί ηελ εθκίζζσζε / παξαρψξεζε ηεο θαηνρήο, ρξήζεο θαη θάξπσζεο ηεο νηθηζηηθήο 
κνλάδαο, επί ηεο πην πάλσ αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, φπσο απηή θαίλεηαη κε θίηξηλν ρξψκα ζην ζπλεκκέλν Δηδηθφ ρέδην θαη, 
πξνθεηκέλνπ πεξί δηακεξίζκαηνο, κε θίηξηλν ρξψκα ζην ζπλεκκέλν Δηδηθφ ρέδην (file plan), θαη θέξεη αξηζκφ ………... 
πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξεηαη σο «ην κίζζην».  
 
Καη, 
 
4. Δπεηδή ν Μηζζσηήο είλαη εθηνπηζζείο/ζείζα/ζέληεο θαη επηζπκεί/νχλ θαη απνδέρεηαη/δέρνληαη λα κηζζψζεη/ζνπλ ην 
κίζζην, 
 

ΤΜΦΩΝΟΤΝΣΑΙ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ: 

1. Ο Δθκηζζσηήο, κε ηελ παξνχζα χκβαζε Μίζζσζεο, παξαρσξεί ζην Μηζζσηή θαη ν Μηζζσηήο, κε ηελ παξνχζα 
χκβαζε, απνδέρεηαη ηε κίζζσζε ηνπ Μηζζίνπ απφ ηνλ Δθκηζζσηή, κε ζθνπφ ηε ζηέγαζε ηφζν ηνπ ηδίνπ φζν θαη ηεο 
νηθνγέλεηάο ηνπ θαη αλαιακβάλεη λα ρξεζηκνπνηεί, λα θαξπνχηαη, λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα λέκεηαη απηφ, κέρξηο φηνπ ιπζεί 
ε, ζπλεπεία ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο, δεκηνπξγεζείζα έθξπζκε θαηάζηαζε. 

2. Η ηζρχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο Μίζζσζεο αξρίδεη απφ ζήκεξα, εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη δηαξθεί γηα 15 ρξφληα 
ή θαζφιε ηελ πεξίνδν ηεο έθξπζκεο θαηάζηαζεο ζπλεπεία ηεο Σνπξθηθήο εηζβνιήο, θαη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηνπ 
Μηζζσηή ζηνλ ηφπν απ’ φπνπ εθηνπίζζεθε ή ζηνλ ηφπν ηεο θαηαγσγήο ηνπ, αλ ν Μηζζσηήο γελλήζεθε κεηά ηελ ηνπξθηθή 
εηζβνιή, νπνηαδήπνηε απφ ηηο εκεξνκελίεο απηέο είλαη ε εγγχηεξε ζηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 

3. πκθσλείηαη φηη, ν Μηζζσηήο, κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο, δηθαηνχηαη λα εηζέιζεη θαη λα ιάβεη θαηνρή 
ηνπ κηζζίνπ θαη λα ην ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο ζηέγαζεο ηνπ ηδίνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

4. πκθσλείηαη κεηαμχ ησλ Μεξψλ φηη, ην εηήζην κίζζσκα είλαη €12,00, θαηαβαιιφκελν θαηά ην ηέινο θάζε ρξφλνπ. 

5. Ο Μηζζσηήο, εθηφο εάλ ν Δθκηζζσηήο απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη φια ηα έμνδα θαη / ή 
νπνηνπζδήπνηε θφξνπο, ηέιε θαη επηβαξχλζεηο, νη νπνίνη θαη / ή ηα νπνία, απφ θαηξφ ζε θαηξφ, ζα είλαη θαη/ή ζα 
επηβάιινληαη σο πιεξσηέα πξνο ηηο θπβεξλεηηθέο, δεκνηηθέο, ρσξηηηθέο, απνρεηεπηηθέο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο Γεκφζηεο 
θαη/ή ηνπηθέο θαη/ή άιιεο Αξρέο ή πξνο νπνηνδήπνηε Ηκηθξαηηθφ Οξγαληζκφ θαη ηα νπνία πιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο 
εθάζηνηε ελ ηζρχ Νφκνπο θαη Καλνληζκνχο. 
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6. Ο Μηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή ηνπ κηζζίνπ ή ζε νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή 
ηξνπνπνίεζε ζ’ απηφ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή άδεηα θαη/ή έγθξηζε ηνπ Δθκηζζσηή. Ο Μηζζσηήο πεξαηηέξσ 
αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη, φηη θάζε ηέηνηα πξνζζήθε ή κεηαηξνπή ή ηξνπνπνίεζε, ζα γίλεηαη, απνθιεηζηηθά, κε δηθά 
ηνπ έμνδα, ρσξίο νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ηνπ Δθκηζζσηή, εθηφο εάλ ν Δθκηζζσηήο απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά θαη ζε 
πεξίπησζε ιήμεο ηεο χκβαζεο Μίζζσζεο, απηά ζα πεξηέξρνληαη ζηελ απφιπηε θαηνρή ηνπ Δθκηζζσηή, ρσξίο 
νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ηνπ Δθκηζζσηή λα θαηαβάιεη ζην Μηζζσηή νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

 
7. Ο Δθκηζζσηήο ή αληηπξφζσπνο ηνπ δχλαηαη, νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, λα επηζθέπηεηαη ζε εχινγν 
ρξφλν ην κίζζην θαη λα ην επηζεσξεί γηα λα δηαπηζηψλεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη ν Μηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ 
Δθκηζζσηή ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ θάζε δπλαηή επθνιία γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 
8. Ο Μηζζσηήο νθείιεη, θαηά ηε ιήμε ηεο παξνχζαο χκβαζεο, λα επηζηξέςεη ην κίζζην ζηνλ Δθκηζζσηή ζε άξηζηε 
θαηάζηαζε θαη ζα επζχλεηαη γηα θάζε δεκηά ή βιάβε ζ’ απηφ, κε εμαίξεζε ηε δεκηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθή θζνξά. 
 
9. Υσξίο επεξεαζκφ ηνπ φξνπ 11 πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ, ν Μηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο 
χκβαζεο Μίζζσζεο, λα πσιεί ή εθρσξεί ή ππνκηζζψλεη ή παξαρσξεί ηε ρξήζε ή θαη νπνηαδήπνηε άιια δηθαηψκαηα 
ηνπ επί ηνπ κηζζίνπ, ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε, ζε ηξίηα πξφζσπα, εθηφο θαη αλ έρεη εμαζθαιίζεη 
εθ ησλ πξνηέξσλ ηε γξαπηή άδεηα θαη/ή έγθξηζε ηνπ Δθκηζζσηή θαη ν Δθκηζζσηήο δελ ζα ππέρεη θακία επζχλε ζε ζρέζε 
κε νπνηνδήπνηε ζέκα ην νπνίν αλάγεηαη θαη/ή ζρεηίδεηαη κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα πψιεζε, εθρψξεζε, ππνκίζζσζε ή 
παξαρψξεζε. 
 
10. Οη πκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ θαη απνδέρνληαη φηη, ε παξνχζα χκβαζε Μίζζσζεο ζα θαηαηεζεί, απφ 
νπνηνλδήπνηε ησλ πκβαιινκέλσλ, ζην αξκφδην Δπαξρηαθφ Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 65Β  ηνπ πεξί 
Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νφκνπ, Κεθ. 224, κε ζθνπφ ηελ εγγξαθή ηεο παξνχζαο 
χκβαζεο, γηα δεκηνπξγία εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο θαη λνκηκνπνίεζε ησλ θάζε θχζεο δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ 
απφ ηελ παξνχζα χκβαζε.  
 
11. πκθσλείηαη πεξαηηέξσ κεηαμχ ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ φηη, ην εκπξάγκαην δηθαίσκα, πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηελ 
εγγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο Μίζζσζεο ζην Κηεκαηνιφγην, δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζζεί, δπλάκεη πψιεζεο, ζε 
άιιν πξφζσπν, εθηφο εάλ - 
 

(α) παξέιζνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο απηήο θαη εμαζθαιηζζεί ε γξαπηή άδεηα 
θαη/ή έγθξηζε ηνπ Δθκηζζσηή:  

 Ννείηαη φηη, εληφο ηεο πεξηφδνπ ησλ πέληε ρξφλσλ ν Μηζζσηήο δχλαηαη λα  κεηαβηβάζεη ην ελ ιφγσ δηθαίσκα, 
δπλάκεη δσξεάο, ζηα ηέθλα ηνπ, λννπκέλνπ φηη δεζκεχνληαη θαη απηνί κε ηνλ ίδην ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, ή 

(β) ην εκπξάγκαην δηθαίσκα εθπνηεζεί αλαγθαζηηθά κε βάζε δηάηαγκα ηνπ δηθαζηεξίνπ, ή 

(γ) ε κεηαβίβαζε ηνπ εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο θξηζεί αλαγθαία, ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ Μηζζσηή. 

 
12. Κάζε πκβαιιφκελν Μέξνο ππνρξενχηαη λα απνθεχγεη θάζε πξάμε, ε νπνία ζα θαζηζηά ηελ παξνχζα χκβαζε 
αλεθάξκνζηε ή ζα δπζθνιεχεη ηελ εθηέιεζε ηεο. 
 
13. Η παξνχζα χκβαζε Μίζζσζεο ηξνπνπνηείηαη κεηά απφ ζπκθσλία θαη ησλ δχν Μεξψλ, ε νπνία πξέπεη λα γίλεηαη 
γξαπηψο. 
 
14. Η χκβαζε απηή δεζκεχεη ηνπο πκβαιιφκελνπο, ηνπο θιεξνλφκνπο, ηνπο θαζνιηθνχο θαη εηδηθνχο δηαδφρνπο θαη 
εθδνρείο ηνπο θαη νπνηαδήπνηε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ νπνηνπδήπνηε απφ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα, 
ππνρξεψλεη ηνχην λα δεζκεχεη ηνπο λένπο ζπκβαιινκέλνπο ή εθδνρείο ηνπ.  
 
15. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο χκβαζεο Μίζζσζεο είλαη νπζηψδεηο θαη ε ηήξεζε θαζελφο φξνπ ρσξηζηά θαη φισλ καδί 
είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο ζπλέρηζεο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζην ζχλνιφ ηεο θαη παξάβαζε 
νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο, απφ νπνηνλδήπνηε ησλ πκβαιινκέλσλ, δίδεη ην δηθαίσκα ζην αλαίηην Μέξνο λα ηεξκαηίζεη 
ηε χκβαζε θαη λα αμηψζεη λφκηκεο απνδεκηψζεηο.  
 
16. Η παξνχζα χκβαζε Μίζζσζεο έγηλε ζε έλα αξρηθφ θαη ζε ηφζα αληίγξαθα φζα θαη νη πκβαιιφκελνη. 
 
Δ ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΗ θαη πηζηή ηήξεζε ησλ πην πάλσ φξσλ, νη πκβαιιφκελνη ζέηνπλ ηηο ππνγξαθέο ηνπο θαησηέξσ:    
        

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

1. ……………………………………… 

                                                                                      Ο ΔΚΜΙΘΩΣΉ 

2. ………………………………………. 
                                                                                     Ο ΜΙΘΩΣΗ 
ΜΑΡΣΤΡΔ: 
1. ……………………………. 
 
2. ……………………………. 
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