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Ό ' π ε ρ ί Στεγών διά Ηλικιωμέ νους και Αναπήρους Νόμος του 1981
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έ πίσημον εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος.
'Αριθμός 79 toG 1961
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΓΩΝ ΔΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: —
1. Ό παρών Νόμος θα άναίφέρηίται ώς ιό περί Στεγών διά Ήλικιω- Συνοπτικός
μένους και 'Αναπήρους Νόμος του 1981.
τίτλος.
Μέρος Ι-ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη έκ του Ερμηνεία,
κειμένου —
«πρόσωπον» σημαίνει φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον και περι
λαμβάνει σώμα ή ομάδα προσώπων, έχον ή έχουσαν νομικήν
προσωπικότητα ή μή*
«στέγη» σημαίνει οιονδήποτε ύποστατικόν έν τω όποίω παρέ
χεται διαμονή και περίθαλψις εις πρόσωπα άνω τών δεκαοκτώ
ετών τά όποια, ένεκεν αναπηρίας ή προκεχωρημένης ηλικίας ή
ένεκεν οίωνδήποτε ετέρων λόγων ή οιωνδήποτε συνθηκών, εχου
σιν ανάγκην περιθάλψεως και μερίμνης, και περιλαμβάνει παν
ή πάντα έν σχέσει προς το τοιούτον ύποστατικόν χρησιμοποιού
μενον έτερον ύποστατικόν ή χώρον:
Νοείται δτι δέν περιλαμβάνει οιονδήποτε ίδρυμα ή ύποστα
τικόν ε'ις το όποιον, ώς προνοείται διά τοϋ άρθρου 14, δέν εφαρ
μόζεται ό παρών Νόμος.
«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν 'Εργασίας και Κοινωνι
κών 'Ασφαλίσεων.
Μέρος 11.ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΩΝ
3* Ουδέν πρόΐσωπον δύναται νά διατηίρή οιανδήποτε Στέγην έάν Άπαγόρευσις
αυτή δέν εΐναι εγγεγραμμένη συμφώνως προς τον παρόντα Νόμον. διατηρήσεως
έγγραφης.

4.—(1) Πάσα αίτησις δι' έγγραφήν Στέγης υποβάλλεται έν τω Έγγραφη
καθορισμένω τύπω εις τον Ύπουργόν.
Στεγών.
(2); Πάσα υποβληθείσα αίτησις εξετάζεται ύπό του Υπουργού, ό
όποιος, έάν δέν ήθελεν άρνηθή την αίτουμένην έγγραφήν συμφώνως
προς τάς διατάξεις του εδαφίου (3), εγγράφει τον α'ιτητήν άναφορικώς προς τήν έν τη αιτήσει άναφερομένην Στέγην καΐ εκδίδει ε'ις
αυτόν πιστοποιητικόν διά τήν τοιαύτην έγγραφήν.
(3) Ό Υπουργός δύναται νά άρνηθη τήν έγγραφήν του α'ιτητου
άναφορικώς προς τήν έν τη αιτήσει άναφερομένην Στέγην έάν ήθελεν Ικανοποιηθή —
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(α) "Οτι ό αίτητής ή οιονδήποτε πρόσωπον άπασχολούμενον
ή το όποιον θα άπασχοληθη ύπό τοΰ αίτητοΟ |1ς τήν Χειτουβ·*
γίαν ή την διαχείριση/ της Στέγης ή μέρους αυτής όέν
ικέκτηιτοα τά ύπό τών Κανονιοΐμών προβλεπόμενα πρασόντα
νά διατηρη, ή νά άπασχολήται ε'ις, Στέγην ώς ή Στέγη ή
περιγραφόμενη εν τη αιτήσει' ή
(β), δτι δια λόγους αφορώντας εις ύγειονομικάς συνθήκας, την
θέσιν, την πυρασφάλειαν, την κατασκευήν, την διαρρύθμισα/,
τήν άναγκαίαν επιδιόρθωση/, την συντήρησιν, την γενικήν
κατάστασιν, τήν έπάνδρωσιν ή τον έξοπλισμόν, ή Στέγη
δεν είναι κατάλληλος δια χρήσιν ή λειτουργίαν ώς Στέγη
ώς ή Στέγη ή περιγραφόμενη εν τη αιτήσει" ή
(γ) δτι ό τρόπος δια τοΰ οποίου ό αίτητής ή οιονδήποτε πρό
σωπον άίπαιοίχοΐλούμενον ϋητ' αύτοΰ διευθύνει ή προτείνει νά
'δυευΐθύνη τήν Στέγην είναι τοιούτος ώστε νά μή παρέχων
ται αί ύπηρεσίαι ή αϊ διευκολύνσεις αί όποΐαι σϋμφώνως
προς Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νό
μου, πρέπει νά παρέχωνται εις ενοίκους της τοιαύτης Στέ
νης' ή
(δ), δτι οιοσδήποτε ένοικος εν τη Στέγη υπέστη ή υφίσταται
κακομεταχείριση; ή στέρησιν των βασικών ελευθεριών αύτοΰ.
Άνάρτησις
5. Πάν πιστοποιητικόν εγγραφής εκδοθέν δυνάμει του εδαφίου (2)
πιστοποιητικού τ ο β άρθρου 4 δέον δπως αναρτάται είς περίοπτον θέσιν εντός της
Στένηςης
Στέγης είς τήν οποίαν τούτο αναφέρεται.
Άκύρωσις
έγγραφης
Στέγης.

6. Ό Υπουργός δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον νά ακύρωση τήν
έγγραφήν οΐουίδήίποτε προσώπου άναφΌρι|κώς προς Στέγην, δι' οιον
δήποτε λόγον ό όποιος θά έδικαιολόγει τήν άρνησιν έγγραφης αύτοΰ
άναφορικώς προς τήν εν λόγω Στέγην ή διά τον λόγον δτι το ρηθέν
πρόσωπον κατεδικάσθη διά αδίκημα κατά παράβασιν τοΰ άρθρου
12 ή κατά παράβασιν Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει τοΰ παρόντος
Νόμου ή διά τον λόγον δτι οιονδήποτε έτερον πρόσωπον έργοδο
τούίμιενον ύπό τοΰ εν λόγω προσώπου κατείδι'κάσίθη: διά τοιοΰτο αδί
κημα άναφορικώς προς τήν τοιαύτην Στέγην.
Μέρος I I I .  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

ΓνωστοποΙησις
περί

■προθέσεως
απορρίψεως
αιτήσεως
δι* έγγραφήν
ή" ακυρώσεως

έγγραφης
κλπ.

7.—(1) Ουχί όλιγώτερον τών δεκατεσσάρων ημερών προτοΰ προβή
είς άπόρριψιν αιτήσεως προς έγγραφήν Στέγης ή είς άκύρωσιν
εγγραφής Στέγης, ό Υπουργός αποστέλλει εις τον αίτητήν ή είς το
έγγεγραμμένον πρόσωπον, αναλόγως της περιπτώσεως, γνωστοποί
ηση/ π·ερί της προθέσεως του νά ιάπορρίψη τήν αΐτησιν ή νά ακύ
ρωση τήν έγγραφήν.
(2)ι Έκαστη τοιαύτη γνωστοποίησις πρέπει νά άναφέρη τους
λόγους επί τών οποίων ό Υπουργός προτίθεται νά βασίση τήν
άπόρριψιν της αιτήσεως ή τήν άκύρωσιν της εγγραφής και νά περι
έχη ύπόδειξιν δτι εάν εντός δεκατεσσάρων ήμερων άπό της λήψεως
της γνωστοποιήσεως ό α'ιτητής ή το έγγεγραμμένον πρόσωπον, ανα
λόγως της περιπτώσεως, πληροφόρηση τον Ύπουργόν γραπτώς δτι
επιθυμεί νά δείξη λόγον, προσωπικώς ή δι' αντιπροσώπου, κατά της
τοιαύτης απορρίψεως ή ακυρώσεως, ό Υπουργός οφείλει, προτοΰ
λάβη άπόφασιν επί τοΰ θέματος, νά παράσχη είς αυτόν τήν εύκαι
ρίαν νά πράξη τοΰτο.
(3)ι Έ ά ν ό Υπουργός, άφοΰ δώση είς τον αίτητήν ή είς το έγγε
γραμμένον πρόσωπον, αναλόγως της περιπτώσεως, τήν εύκαιρίαν
νά άίκΌυσίθη, άποίφασίση νά απόρριψη τήν αϊτηισιν ή νά άκυρώση τήν
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έγγραφήν, εκδίδει την τοιαύτην άπόφασίν του, και γνωστοποιεί ταύ
την είς τον αίτητήν ή το έγγεγραμμένον πρόσωπον, αναλόγως της
περιπτώσεως.
8. Παν πρόσωπον το όποιον θεωρεί εαυτόν ήδικημένον εξ άπο Προσφυγή είς
φάσεως του Υπουργού δι' άπόρριψιν αιτήσεως δι' έγγραφήν Στέγης, Διίκαστήριον.
ή δι' άκύρωσιν έγγραφης Στέγης, δύναται να προσβάλη τήν τοιαύ
την άπόφασιν ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, έν τη περιπτώσει
δέ τοιαύτης προσφυγής εις το δικαστήριον κατ' αποφάσεως δι' άκύ
ρωσιν εγγραφής Στέγης, ή τοιαύτη άκύρωσις δεν θα ίσχύη προ
τής παρελεύσεως τοϋ χρονικού διαστήματος εντός του όποιου ή
προσφυγή δύναται νά κατατεθή εναντίον τής τοιαύτης αποφάσεως
ενώπιον τοϋ αρμοδίου δικαστηρίου ή, δπου τοιαύτη προσφυγή έχει
κατατεθή, προ τής τελικής αποφάσεως επί τής προσφυγής τοΟ δικα
στηρίου.
Μέρος ΐν.Γ4ΕιΙ·ΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ.ΦΣ Σ/ΤίΕΓΩΝ
9.—ί(1) Πάν πρόσωπον έξουίσιοδοτημένον προς τούτο ύπό του 'Εξουσία
Υπουργού δύναται νά εισέρχεται είς οΐανβή'ποτε Στέγην ή) εις οίον είσοδοακαΐ
δήποτε ύίποΐοίτατιΐκόν το όποιον το πιρόσωίπον τοϋτο έχει εϋλογον Στεγών
αίτιον νά πυστεύη ότι χρησιμοποιείται ως Στέγη! και δύναται νά
έπιϊθεωρή;ση ταύτην ή τοϋτο* καΐ τους εντός αυτής ή αύτοϋ· ένοικους,
τάς διευθετήσεις αϊ ό'ποΐαι υφίστανται διά τήν <π&ρί'θαλψιν,, μέριμναν
καΐ εύηιμερίαν αυτών και οιαδήποτε μηίτρώα τηρούμενα έν σχέσει
προς τήν τοιαύτην Στέγην ή t o τοιούτον ύπο'στατι'κόν.
ι(2) 'Εάν είς οίονρή'ποτε πρόΐσωπον έξουσιοδοτημένον ως άναφέ
ριεται έν τω έΐδαφίω (!1)! Ιδέν έπιτροοπή ή είσοδος εις οιανδήποτε
^Στέγην ή ε'ίς οιονδήποτε ύΗτοστατι'κόν το 'όποιον το πρόσωπον τούτο
"
έχει εϋλογον αΐτίαν νά ττΐ'στεύη οτι χρησιμοποιείται ως Στέγη;, το
έν λόγω πρόΐσωίπον δύναται νά άποτάθή εΐ'ις το ιΔυκαστήριον το
■όποιον εάν κατόπιν ένόιρίκου 'μαρτυρίας ίΐκανοποιηβή οτι δεν του
έττετρόίπηι ή είσοδος εις τήν Στέγην ή οτι υπάρχει εύλογος αίτια
νά πυστεύη οτι το ύπο'στατιΐκόν χρησιμοποιείται ως: Στέγη,, αναλό
γως τής περιπτώσεως, το Διικαστήριον δύναται νά έκδώση ένταλμα
έξουίσιοδοτοϋν τον α'ίτητήν νά ε'υσέιλίθη εΐ'ις τά ύποστατιίκά και νά
διενεργήση τήν έΗτιίθεώρηίσιν ως αναφέρεται έν τω έδαφίω (1).
1(3) Παν πρό'σωίπον προτιθέμενον νά έναακήίση οιανδήποτε έξου
οίαν εισόδου ή επιθεωρήσεως χο.ρηγουμένην ύ>πό ή δυνάμει τοϋ
παρόντος άρθρου οφείλει, εάν ήθελε ζητηίθή παρ' αύτοϋ, νά παρου
σίαση εγγραφον το όποιον νά πιστοποιή τήν τοιαύτην έξουσίαν.
(4) Πάν πρόσωπον το ό'ποΐον καθ' οίονδήίποτε τρόπον εμποδίζει
ή αποπειράται νά εμπόδιση τήν ένάσκηίσιν οιασδήποτε εξουσίας
χορηγούμενης ύ'πό ή δυνάμει τοϋ παρόντος άρθιρου1 είναι ενοχον
ποινιΐκοϋ ά5ική·ματος και επί τη καταδίκη του ύίπόίκειται είς τάς
ποινάς τάς προίβλεπομένας έν τω άρίθρω 12.
Μέρος V.,—ΠΟΙίΚΙΙΛΑΙ 'ΔΙΑίΤΑΞΕΙιΣ
110. Ό Υπουργός 'Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, 'E£ouoU*
δύναται νά ίβρύση άντιπροσωπευίτυκόν Σ υμβουίλευτϋκόν Σώμα διά ^«ουλευ^
νά τον βοη|θή ε!'ις τήν είφαρμογήν των διατάξεων τοϋ παρόντος τι;κου·
ΝΟ"μθυ.

Σώμοιτος.

(11.—!(Ι1) Το Υπουργικό ν Συμβούλιο ν δύναται νά έίκδίδη Κανόνι Κανονισμοί,
σμούς, δημοσυευομένους ev τή έπτισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας,
διά τήν καλυτέραν είφαρμογήν των διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου
και άνευ βλάβης ή έπηίρεασμοϋ τής γενϋκότητος τής1 διατάξεως
ταύτης δύναται νά έίκδίδη Κανονισμούς δι' οιονδήποτε τών ακο
λούθων θεμάτων:
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ί(α) Την ύγειονομικήν ίκατάστασιν <και διάρθρωσιν Στέγης'
)(β) τά απαιτούμενα προσόντα του προσωπικοί) Στέγης"
(γ) την άναλογίαν του αριθμού του προσωπικοί) Στέγης προς
τον (αριθμόν των ένοικων οί όποιοι δύνανται να στεγα
οθώσιν ε'ίς αυτήν*
(δ) την άπαιτουμένη,ν έϊττίπιλωσιν ικαί τον άπαιτούμ'ενον έξοπλι
σμόν Στέγης*
(ε) την άναλογίαν χώρου εις Στέγην δι' Μικαστον ενσικον <καΙ
το έπίπεδον των υπηρεσιών και διευκολύνσεων ε'ίς τους
ενοίκους Στέγης"
(ιστ) τους τύπους δι* οιονδήποτε των σκοπών τοΟ παρόντος
Νόμου"
(ζ) τον 'καθορυσμόν παντός θέματος το όποιον δύναται ήι δέον
να ικαθορισθή"
(η1) τήν έπιβολήν ποινής φυλακίσεως μη. ύπερβαινούσης τους
εξ μήνας ή χρηματι'κής ιποινης μη ύπίερβαινούσης τάς τρια
κοσίας λίρας, η αμφοτέρων των ποινών τούτων, δι' οιαν
δήποτε παράβασιν των Κανονισμών"
(θ) τον αριθμόν, τα προσόντα και τα καθή'κοντα τών μελών
του 'Συμβουλευτικού Σώματος.
1(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του εδαφίου (1) κατατί
θενται ε'ίς την 'Β ουλή ν τών 'Αντιπροσώπων. Έ ά ν μετά πάροδον
τριάκοντα ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών
Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ίη| άκυρώση
τους ούτω ικατάτεθέντας Κανονισμούς,, έν ολω ή έν /μέρει, τότε
ούτοι αμέσως ,μετά τήν πάροδον της ώς άνω προθεσμίας ίδημο
σιεύονται εν τη έπισήμω έφημερΰδι της Δηιμοίκράτίας ίκαί τίθενται
έν ΐσχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροπο
ποιήσεως τούτων, έν ολω η ιέν μέρει, ύιπό της Βουλής τών 'Αντι
προσώπων ούτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι της 'Δημο
κρατίας ώς ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται έν
ίσχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.
Αδικήματα.

12.4(1) Παν πρόσωπον—
ϊ(α) ιΤό όποιον διοττηρεΐ Στέγην χωρίς νά είναι έγγεγραμ
μένον, έν σχέσει προς τήν τοιαύτην Στέγην, δυνάμει του
παρόντος 'Νόμου" ή
(β) το όιποΐον παραβαίνει, ή παραλείπει να συμμορφωθή προς,
οιανδήποτε έτέραν διάταξιν του παρόντος Νόμου,
είναι ενοχον ποινϋκου1 άδυκήματος καί, έπι τή ίκατάδίκη του, υπό
κειται εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας
λίρας ή ε'ίς περίπτωσιν δευτέρου ή οιουδήποτε μεταγενεστέρου
αδικήματος εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας ή
εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς έπταικοσίας πεντή
κοντα λίρας ή είς άμίφοτέρας τάς ποινάς ταύτας.
j(2) 'Οσάκις άδίικημα ίκατά παράβασιν του παρόντος Νόμου ή
'Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος
Νόμου διεπράχθη : ώπό νομίίκου προσώπου, ποινικήν εύθύνην θα έχη
και παν πρόσωπον το όποιον κατά τον χρόνον διαπράξεως του
αδικήματος ήτο πρόεδρος, διευθυντής, γραμματεύς ή γενικός διαχει
ριστής του τοιούτου νομικοΟ προσώπου ή 'κατεΐχεν οίανίδήΗτοτε
παρσμοίαν θέσιν έν αύτώ, ή ένήργει έν τη ίδιότητι ταύτη, έκτος
έάν ήθελεν αποδείξει ότι το αδίκημα διεπράχθη έν αγνοία του ή
άνευ της συγκαταθέσεως ή της ανοχής του και ότι εΐχεν έξασικήσει
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πάσαν την έπιρροήν του δια να έμίποδίση την διάιτραξιν τοα άδυκή.
ματος λαμβανομένων 6it' δψιν της φύσεως τών εξουσιών του· ύπό
την τοιαύτην ιδιότητα του <και πασών τών άλλων ττεριίστάσεων.,
13. Αϊ διατάξεις του1 παρόντος Νόμου και αϊ διατάξεις οίωνδή
ποτέ Κανονισμών έικιδιίδομένων δυνάμει τούτου 8ά εφαρμόζονται εις,
και έν οΐχέσει προς, οιανδήποτε Στέγην εΐύρισκομένην έν λειτουρ
για κατά την ήμερομηνίαν ενάρξεως της Ισχύος του1 παρόντος
Νό!μου και' τών δυνάμει τούτου έκδοθησο^μένων Κανονισμών μετά
πάροδον ενός έτους άπό της τοιαύτης ημερομηνίας.
14. Ό παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται εις τά κάτωθι ιδρύματα
Καί υποστατικά:
·
/

χ

Λ«

« Ί _

-

ΈΓ, '

Ά

"ΐιε

'

(α) Οιονδήποτε νοσοκομειον, Σίτεγην η
συντηρείται ύπό της Δημοκρατίας -

Εφαρμογή
^μ^ί^°ς
κανονισμών
είςλειτουρ
γούσας Στέγας
ένός&Γ<ουςδ°ν
Μή εφαρμογή
τοϋπαρόντος
Νόμου είς

Ιδρυμα το οποίον ώΡισμένα
Ιδρύματα καΐ
υποστατικά.
(β) οιονδήποτε Ψυχιατρϋκόν "Ιδρυμα, ή οιαδήποτε έτερα έγκε- Κεφ. 252.
Ικριμένα υποστατικά εντός της εννοίας τοΟ περί Διανοη,- 62τοϋΐ970
,τιίκώς 'Ασθενών Νόμου'
55τοθΐ98ΐ,
|(γ) οιονδήποτε νοσσ*κομεΐον, άναρρωτήριον,
νοση/λευτυκόν
ϋδρυμα,, ή) ίδρυμα διά περίθοαλψιν φυματικών ή οιαδήποτε
Ιτερα υποστατικά έν τη έννοια τοΟ περί ΊΙδιωτιΐκών Νοσο^· κεφ. 255.
(κοιμείων ("Ε·λεγχος) Νόμου.
Ι(δ) οιανδήποτε στέγην η οιονδήποτε όργανισμόν ή οποία ή ό
ίόποΐος υπάγεται είς τάς διατάξεις του1 Μέρους V του περί κεφ. 352.
Παιδιών Νόμου.

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

