Σχέδιο δράσησ
για αναζωογόνηση
τησ εντόσ των
τειχών Λευκωσίασ
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Σχέδιο Χορηγιών για
Απόκτηση Ιδιόκτητησ
Κατοικίασ

• Στόχοσ του Σχεδίου είναι η αναβάθµιση τησ
ποιότητασ ζωήσ των πολιτών που διαµένουν στην
εντόσ των τειχών πόλη τησ Λευκωσίασ, η
προσέλκυση νέων κατοίκων και η αύξηση
ενδιαφέροντοσ παραµονήσ στην περιοχή αυτή, µε
απώτερο στόχο την αναβίωση τησ και τη δηµιουργία
επιχειρήσεων.
• Το Σχέδιο αφορά στην παροχή οικονοµικήσ
ενίσχυσησ για απόκτηση ιδιόκτητησ κατοικίασ για
µόνιµη ιδιοκατοίκηση στο ∆ήµο Λευκωσίασ όπου
ισχύει το σχέδιο.
• Το Σχέδιο θα χρηµατοδοτηθεί µε €5 εκατ. από τον
κρατικό προϋπολογισµό και αναµένεται να
λειτουργήσει την περίοδο 2023 έωσ και το 2025.
Το ύψοσ τησ συνεισφοράσ και τα κριτήρια επιλογήσ
θα είναι τα ίδια µε το ισχύον Στεγαστικό Σχέδιο.

• Tο Σχέδιο παραµένει ανοικτό µέχρι την τελευταία
ηµεροµηνία υποβολήσ αίτησησ, που καθορίζεται η 31η
∆εκεµβρίου 2022. Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% τησ
συνολικήσ δαπάνησ για απόκτηση κατοικίασ, µε
κατώτατο όριο συνολικήσ δαπάνησ τισ €20.000.
Το ανώτατο όριο ενίσχυσησ (50% συνολικήσ δαπάνησ)
εξαρτάται από την σύνθεση τησ οικογένειασ, καθώσ και
από την περιοχή, στην οποία αποκτάται η κατοικία µε
µέγιστα ποσά τα ακόλουθα:
• Μονήρεσ άτοµο µέχρι €35.000.
• Ζεύγοσ µέχρι €45.000.
• Νεαρό Ζεύγοσ - να µην έχει κλείσει το 41ο έτοσ τησ
ηλικίασ του κανένα από τα δύο µέλη του ζεύγουσ κατά
την ηµεροµηνία υποβολήσ τησ αίτησησ - µέχρι €60.000.
• Οικογένεια µε τέκνα (περιλαµβανοµένησ
µονογονεϊκήσ οικογένειασ) µέχρι €50.000.

• Νεαρή οικογένεια µε τέκνα (περιλαµβανοµένησ
νεαρήσ µονογονεϊκήσ οικογένειασ) - να µην έχει
κλείσει το 41ο έτοσ τησ ηλικίασ του κανένα από
τα µέλη τησ οικογένειασ κατά την ηµεροµηνία
υποβολήσ τησ αίτησησ - µέχρι €65.000.
• Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα), µέχρι €70.000.
• Άτοµα µε αναπηρία, πρόσθετο ποσό µέχρι
€10.000 για κατασκευέσ.
• Για ειδικέσ κατασκευέσ, για σκοπούσ
ασφάλειασ και επαρκούσ στήριξησ τησ κατοικίασ
λόγω µορφολογίασ ή και κλίσησ εδάφουσ,
πρόσθετο ποσό µέχρι €25.000 (αναλόγωσ
περιοχήσ).
• Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να πληρούν
συγκεκριµένα κριτήρια και προϋποθέσεισ,
προκειµένου να καταστούν δικαιούχοι, τα οποία
παρατίθενται αναλυτικά στον οδηγό του Σχεδίου.

