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Εισαγωγή / Νομικό Πλαίσιο

• Το παρόν Σχέδιο Δημοσίευσης καταρτίστηκε από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης
δυνάμει του άρθρου 7 του περί Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα
Νόμου του 2017 (Ν. 184(Ι)/2017) όπως τροποποιήθηκε.

• Σχετική είναι η Εγκύκλιος του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα με αρ.03/2018 (συνέχεια), ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2019.
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Ο Οργανισμός

• Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ιδρύθηκε από το Κράτος το 1980 ιδρύθηκε δυνάμει
του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου του 1980 (Ν. 43/1980), στα πλαίσια της
ανάπτυξης στρατηγικών διευκόλυνσης του πληθυσμού για πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια.

• Είναι εξειδικευμένο Τραπεζικό Ίδρυμα και λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου και τον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Βασικός σκοπός
του είναι η παραχώρηση μακροπρόθεσμων δανείων για κάλυψη βασικών αναγκών των
Κυπριακών νοικοκυριών, που αφορούν στέγαση, παιδεία και υγεία.

• Ο χαρακτηρισμός της κατοικίας, μέσα από διεθνείς συμβάσεις, ως κοινωνικό αγαθό, και η 
δέσμευση των Κρατών να αναπτύξουν δράσεις έτσι που να  επιτρέπουν σε όλους τους 
πολίτες τους να υλοποιούν το δικαίωμα για επαρκή στέγη, αποτέλεσαν τις κινητήριους 
δυνάμεις για την ίδρυση του Οργανισμού.
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Ο Οργανισμός

Γενικά (συνέχεια)
• Ο Οργανισμός παραχωρεί δάνεια για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας, αγορά οικιστικού 

οικοπέδου, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας ως επίσης και για τον εξοπλισμό 
της. Επίσης, παραχωρεί δάνεια για σκοπούς σπουδών και υγείας ενώ διαδραματίζει, επίσης, 
σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της γενικότερης κοινωνικής και περιφερειακής πολιτικής του 
κράτους  στον στεγαστικό τομέα. Αναλαμβάνει τη διαχείριση σειράς κυβερνητικών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων με κεφάλαια που κατατίθενται στον Οργανισμό από το 
Κράτος.

• Μέσα από σχετική Συμφωνία, ο Οργανισμός διαχειρίζεται τα δάνεια που εγκρίνονται από τον 
Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

• Ο Οργανισμός δεν αποσκοπεί στο κέρδος αλλά στην προσφορά  χρηματοδότησης με ευνοϊκούς 
όρους, για να βοηθήσει το κάθε κυπριακό νοικοκυριό να  καλύψει βασικές ανάγκες.

• Για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, ο Οργανισμός λειτουργεί πέντε καταστήματα, στη 
Λευκωσία, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στη Πάφο και στο Παραλίμνι.



5

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Α/Α Κατηγορία Περιγραφή Τέλος

1 Γενικές Πληροφορίες Περιγραφή του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης της 
αποστολής, του ρόλου και των στόχων του

Δωρεάν

2 Γενικές Πληροφορίες Οργανόγραμμα του Οργανισμού Δωρεάν

3 Γενικές Πληροφορίες Πληροφορίες σε σχέση με τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση του 
Οργανισμού

Δωρεάν

4 Γενικές Πληροφορίες Πληροφορίες σε σχέση με το Βασικό Επιτόκιο του Οργανισμού: 
Μεθοδολογία Υπολογισμού και συνθήκες που μπορεί να 
συμβάλουν στην αλλαγή της

Δωρεάν

5 Γενικές Πληροφορίες Πληροφόρηση σε σχέση με την παραχώρηση δανείων του 
Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Δωρεάν

6 Γενικές Πληροφορίες Οικονομικές Καταστάσεις 2012 – προηγούμενο έτος Δωρεάν

7 Προϊόντα και Υπηρεσίες Πληροφορίες σε σχέση με τα είδη καταθετικών λογαριασμών που 
προσφέρονται. Περιγραφή καταθετικών προϊόντων.

Δωρεάν

8 Προϊόντα και Υπηρεσίες Όροι και Προϋποθέσεις για Άνοιγμα και Λειτουργία Τραπεζικού 
Λογαριασμού

Δωρεάν

Πληροφορίες που παρέχονται από τα καταστήματα ή/και μέσω της 
Ιστοσελίδας του Οργανισμού (1)
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Πρόσβαση σε πληροφορίες

Α/Α Κατηγορία Περιγραφή Τέλος

9 Προϊόντα και Υπηρεσίες Πληροφόρηση σε σχέση με το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Δωρεάν

10 Προϊόντα και Υπηρεσίες Πληροφόρηση σε σχέση με τα ισχύοντα καταθετικά επιτόκια Δωρεάν

11 Προϊόντα και Υπηρεσίες Πληροφόρηση σε σχέση με τα είδη των δανείων που 
παραχωρούνται από τον Οργανισμό (χαρακτηριστικά, τρόπος 
τιμολόγησης)

Δωρεάν

12 Προϊόντα και Υπηρεσίες Πληροφόρηση σε σχέση με την παραχώρηση Τρεχούμενων 
Λογαριασμών με Όριο (χαρακτηριστικά, τρόπος τιμολόγησης 
ορίων παρατραβήγματος)

Δωρεάν

13 Ομαδικές Ασφαλίσεις Πληροφόρηση σε σχέση με τα Ομαδικά Σχέδια Ασφάλισης που 
προσφέρονται από ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες έχει 
συνάψει συμφωνία ο Οργανισμός. Η πληροφόρηση παρέχεται 
μέσω σχετικών Εντύπων.

Δωρεάν

14 Δικαιώματα και Χρεώσεις Πληροφόρηση σε σχέση με τα ισχύοντα Δικαιώματα και Χρεώσεις 
των Τραπεζικών Εργασιών

Δωρεάν

15 Δικαιώματα και Χρεώσεις Δελτία Πληροφόρησης περί Τελών σε σχέση με το κάθε είδος 
καταθετικού λογαριασμού που παρέχεται από τον Οργανισμό

Δωρεάν

Πληροφορίες που παρέχονται από τα καταστήματα ή/και μέσω της 
Ιστοσελίδας του Οργανισμού (2)
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Πρόσβαση σε πληροφορίες
Πληροφορίες που παρέχονται από τα καταστήματα ή/και μέσω της 
Ιστοσελίδας του Οργανισμού (3)

Α/Α Κατηγορία Περιγραφή Τέλος

16 Δικαιώματα και Χρεώσεις Σύνδεσμος με τη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Οικονομικών για σύγκριση τελών ανά πιστωτικό ίδρυμα σε σχέση 
με τις αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται με 
λογαριασμό πληρωμών

Δωρεάν

17 Έντυπα Χρήσιμα έντυπα σε σχέση με το άνοιγμα και διατήρηση 
λογαριασμών στον Οργανισμό καθώς και την επικαιροποίηση
των στοιχείων των Πελατών.

Δωρεάν

18 Έντυπα Έντυπο υποβολής παραπόνου προς τον Οργανισμό. Δωρεάν

19 Γενικές Πληροφορίες Δηλώσεις Προσωπικών Δεδομένων  Πελατών και Υποψήφιων 
προς Εργοδότηση

Δωρεάν

20 Γενικές Πληροφορίες Πληροφόρηση (ενημερωτικό δελτίο) σε σχέση με το Σύστημα 
Εγγύησης Καταθέσεων

Δωρεάν

21 Επικοινωνία Πληροφόρηση σε σχέση με τις διευθύνσεις, τηλέφωνα και φαξ 
των καταστημάτων του Οργανισμού

Δωρεάν

22 Επικοινωνία Πληροφόρηση σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής παραπόνου 
στον Οργανισμό και σχετικό Έντυπο.

Δωρεάν
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Πρόσβαση σε πληροφορίες
Πληροφορίες που παρέχονται από τα καταστήματα ή/και μέσω της 
Ιστοσελίδας του Οργανισμού (4)

Α/Α Κατηγορία Περιγραφή Τέλος

23 Ανακοινώσεις (Γενικές) Γενικές Ανακοινώσεις του Οργανισμού Δωρεάν

24 Ανακοινώσεις (Προσφορές) Πληροφόρηση σε σχέση με τις προκηρύξεις προσφορών Δωρεάν

25 Ανακοινώσεις (Θέσεις 
Εργασίας)

Πληροφόρηση σε σχέση με την πλήρωση κενών θέσεων 
εργασίας στον Οργανισμό (προκηρύξεις, αποτελέσματα 
διαδικασιών, κτλ)

Δωρεάν
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Σχέδιο Δημοσίευσης
Έγκριση και Αναθεώρηση του Σχεδίου Δημοσίευσης
• Το Σχέδιο Δημοσίευσης του Οργανισμού εγκρίθηκε από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων  

Προσωπικού Χαρακτήρα στις 02 Νοεμβρίου 2020.
• Το Σχέδιο θα αναθεωρείται σε ετήσια βάση.


