
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ 
 

------------------    
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός    

τίτλος. 

      90 του 1972 

      56 του 1982 

        7 του 1990 

      28 του 1991 

 91(1) του 1992 

  55(Ι) του 1993 

  72(Ι) του 1998 

  59(Ι) του 1999 

142(Ι) του 1999 

241(I) του 2002.  

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί 

με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμους του 1972 έως    

του 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμοι του 1972 έως 2005. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 28 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   

 (α)  Με την αντικατάσταση των εδαφίων (2), (3) και (4) αυτού, με τα 

ακόλουθα νέα εδάφια: 

  

 «  (2)  Αναφορικά με το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην 

επιφύλαξη του εδαφίου (1), κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί σε 

οποιαδήποτε διαδικασία ότι η σχετική ανάπτυξη άρχισε ουσιαστικά 

και τελούσε σε ενεργό εκτέλεση κατά το χρόνο που η άδεια έπρεπε να 

λήξει, εκτός αν σχετικό πιστοποιητικό έχει εξασφαλιστεί από την 

Πολεοδομική Αρχή κατόπιν αίτησης η οποία υποβλήθηκε το αργότερο  

τρεις  μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της άδειας:  
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...(Ι) του 2005. 

       Νοείται ότι ο πιο πάνω  χρονικός περιορισμός  ισχύει και 

εφαρμόζεται μόνο για τις άδειες, οι οποίες εκδίδονται μετά την έναρξη 

της ισχύος του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) 

Νόμου του 2005, ενώ για τις άδειες που εκδόθηκαν πριν από την 

έναρξη ισχύος του ειρημένου  Νόμου θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των καταργουμένων εδαφίων (2), (3) και (4).   

  

    (3)  Με την υποβολή της αίτησης, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (2), 

σε περίπτωση που η Πολεοδομική Αρχή παραλείψει να απαντήσει 

στον αιτητή   πριν από τη λήξη ισχύος της υφιστάμενης άδειας, το 

πιστοποιητικό θεωρείται ως χορηγηθέν και επενεργεί προς παράταση 

της ισχύος της σχετικής πολεοδομικής άδειας επί ένα ακόμη έτος.  
  

    (4)  Πιστοποιητικό που χορηγήθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (2) 

επενεργεί προς παράταση της ισχύος της σχετικής πολεοδομικής 

άδειας για ακόμα ένα έτος ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα  που 

να μην υπερβαίνει τα 3 έτη, ως ήθελε καθορίσει η Πολεοδομική 

Αρχή.». και 

       
   (β)  με την προσθήκη μετά το εδάφιο (4) αυτού, των ακόλουθων 

νέων εδαφίων: 

  
     «(5)  Η πολεοδομική άδεια, λαμβάνοντας υπόψη και τη συνολική 

χρονική διάρκεια των  παρατάσεων ισχύος της δεν μπορεί να ισχύει 

πέραν των έξι ετών προκειμένου για μια οικιστική μονάδα και/ή για 

αλλαγή χρήσης, πέραν των δώδεκα ετών προκειμένου για άλλη 

οικοδομική ανάπτυξη και/ή οικοπεδική ανάπτυξη μικρότερη των 

εκατόν μονάδων και πέραν των δεκαοχτώ ετών προκειμένου για 

αναπτύξεις μεγαλύτερες των εκατόν μονάδων, από την ημερομηνία 

χορήγησης της αρχικής άδειας: 

  

       (6)  Οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), (4) και (5)  εφαρμόζονται για 

περαιτέρω παρατάσεις της ισχύος της άδειας όπως εφαρμόζονται για 

την παράταση της αρχικής ισχύος αυτής: 
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         Νοείται ότι για άδειες που εκδόθηκαν πριν από την έναρξη της 

ισχύος του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) 

Νόμου του 2005, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική διάρκεια 

παρατάσεων ισχύος αυτών, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου σε 

καμιά περίπτωση δε θα συνεπάγονται τη λήξη των αδειών αυτών σε 

χρόνο μικρότερο  των τριών, έξι και εννέα ετών, αντίστοιχα, για κάθε 

μια από τις πιο πάνω κατηγορίες, μετά από την ημερομηνία έναρξης 

της ισχύος του πιο πάνω αναφερόμενου Νόμου.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 47 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 47 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του με το σημείο του 

κόμματος και την προσθήκη στη συνέχεια της φράσης «με εξαίρεση 

το μέρος της ειδοποίησης που αφορά την απαίτηση για τερματισμό 

οποιωνδήποτε οικοδομικών ή άλλων εργασιών.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 48 του 

βασικού νόμου. 

4.  Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «τας 

εκατόν λίρας» (δέκατη γραμμή) με τις λέξεις «τις δύο χιλιάδες 

λίρες». 

   

 (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού των λέξεων «τας 

είκοσι λίρας» (έκτη γραμμή) με τις λέξεις «τις διακόσιες λίρες». 

και 

   

  (γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (5) αυτού των λέξεων «τας 

εκατόν λίρας» (ένατη γραμμή) και «τας είκοσι λίρας» (δωδέκατη 

γραμμή) με τις λέξεις «τις δύο χιλιάδες λίρες» και «τις διακόσιες 

λίρες», αντίστοιχα. 
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Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη νέου 

άρθρου. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 

άρθρο 48 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

  

 «Διοικητικό 

πρόστιμο για 

παράβαση 

ειδοποίησης 
επιβολής. 

48(Α). (1) Σε περίπτωση παράβασης ή μη 

συμμόρφωσης με ειδοποίηση επιβολής που 

επιδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 

Μέρους, η Πολεοδομική Αρχή δύναται να επιβάλει 

στον παραβάτη, ανεξάρτητα αν συντρέχει ή όχι 

περίπτωση ποινικής ευθύνης αυτού δυνάμει του 

παρόντος ή άλλου Νόμου, διοικητικό πρόστιμο 

ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα  και τη διάρκεια 

της παράβασης,  το οποίο όμως σε καμιά 

περίπτωση δύναται να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες 

λίρες και, σε περίπτωση συνέχισης της ειρημένης 

παράβασης ή μη συμμόρφωσης, διοικητικό 

πρόστιμο μέχρι εκατό λίρες για κάθε μέρα που 

συνεχίζεται η παράβαση ή μη συμμόρφωση μετά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της επιβολής του αρχικού 

προστίμου, ανάλογα με την βαρύτητα  αυτής. 
   

     (2) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) διοικητικά 

πρόστιμα επιβάλλονται στον παραβάτη, με 

αιτιολογημένη απόφαση της Πολεοδομικής Αρχής 

που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει 

την ευκαιρία στον   παραβάτη ή εκπρόσωπό του να 

ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς. 

   

     (3) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού 

προστίμου επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής 

προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε 

προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης στον παραβάτη. 
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    (4) Ο Υπουργός ενώπιον του οποίου ασκείται η 

ιεραρχική προσφυγή δύναται να εκδώσει μια από τις 

ακόλουθες αποφάσεις: 
   

  (α) να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση ή 

    

  (β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση ή 

    

  (γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα 

απόφαση ή 

    

  (δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε 

αντικατάσταση της προσβληθείσας. 

   

  (5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου 

εισπράττεται από την Πολεοδομική Αρχή όταν 

παρέλθει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής 

ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των 

εβδομήντα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου ή 

σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή 

ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (3), 
από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής 

προσφυγής απόφασης του Υπουργού. 
   

  (6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των 

κατά το παρόν εδάφιο επιβαλλομένων διοικητικών 

προστίμων, η Πολεοδομική Αρχή λαμβάνει δικαστικά 

μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό 

χρέος οφειλόμενο στην Δημοκρατία.». 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 52 του 

βασικού νόμου. 

6.  Το εδάφιο (5) του άρθρου 52 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «τας εκατόν λίρας» (έκτη 

γραμμή) με τις λέξεις «τις δύο χιλιάδες λίρες». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 53 του 

βασικού νόμου. 

7.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 53 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «τας είκοσι λίρας» (έβδομη 

γραμμή) με τις λέξεις «τις τετρακόσιες λίρες». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 56 του 

βασικού νόμου. 

8.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «τας εκατόν λίρας» 

(ενδέκατη γραμμή) και «τας είκοσι λίρας» (δέκατη τρίτη γραμμή) με τις 

λέξεις «τις δύο χιλιάδες λίρες» και «τις διακόσες λίρες», αντίστοιχα. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 57 του 

βασικού νόμου. 

9.  Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  

 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «τας 

δέκα λίρας» (έβδομη γραμμή) με τις λέξεις «τις   διακόσιες 
λίρες». και 

   

 (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού των λέξεων «τας 

εκατόν λίρας» (δέκατη γραμμή) με τις λέξεις «τις  χίλιες λίρες». 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 58 του 

βασικού νόμου. 

10.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 58 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «τας πεντήκοντα λίρας» 

(έκτη γραμμή) και των λέξεων «τας δέκα λίρας» (έβδομη γραμμή) με 

τις λέξεις «τις  δύο χιλιάδες λίρες» και «τις  διακόσιες λίρες», 

αντίστοιχα. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 87 του 

βασικού νόμου. 

11.  Το άρθρο 87 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 
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 «  (4)  Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατηγορία που 

έχει προσαφθεί εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα που 

διαπράχθηκε κατά παράβαση του εδαφίου (2), δύναται μετά από 

αίτηση χωρίς ειδοποίηση (ex parte), να διατάξει αναστολή κάθε 

περαιτέρω εργασίας αναφορικά με οποιαδήποτε ανάπτυξη ή μέρος 

αυτής, μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης:  
  

 

             Κεφ. 6. 

11 του 1965 

161 του 1989 

228 του 1989 

51(Ι) του 1999 

134(Ι) του 1999 

58(Ι) του 2003. 

 

14 του 1960 

50 του 1962 

11 του 1963 

8 του 1969 

40 του 1970 

58 του 1972 

1 του 1980 

35 του 1982 

29 του 1983 

91 του 1983 

16 του 1984 

51 του 1984 

83 του 1984 

93 του 1984 

18 του 1985 

     

  

       Νοείται ότι η έκδοση τέτοιου διατάγματος υπόκειται στις διατάξεις 

του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου 

και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών. 
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71 του 1985 

89 του 1985 

96 του 1986 

317 του 1987 

49 του 1988 

64 του 1990 

136 του 1991 

149 του 1991 

237 του 1991 

42(Ι) του 1992 

43(Ι) του 1992 

102(Ι) του 1992 

26(Ι) του 1993 

82(Ι) του 1995 

102(Ι) του 1996 

4(Ι) του 1997 

53(Ι) του 1997 

90(Ι) του 1997 

27(Ι) του 1998 

53(Ι) του 1998 

110(Ι) του 1998 

34(Ι) του 1999 

146(Ι) του 1999 

41(Ι) του 2000 

32(Ι) του 2001 

40(Ι) του 2002 

80(Ι) του 2002 

140(Ι) του 2002 

206(Ι) του 2002 

17(Ι) του 2004 

165(Ι) του 2004 

268(Ι) του 2004. 
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   (5)  Επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή που  καθορίζεται από 

το άρθρο αυτό, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει καταδικαστεί 

πρόσωπο για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (2), 

δύναται να διατάξει:  

  

 (α) όπως η οικοδομή ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής ανάλογα με την 

περίπτωση, σε σχέση με την οποία το ποινικό αδίκημα 

διαπράχθηκε κατεδαφιστεί ή/και μετακινηθεί εντός τέτοιου 

χρόνου ως ήθελε καθοριστεί σε τέτοιο διάταγμα,  εκτός αν στο 

μεταξύ έχει ληφθεί άδεια σε σχέση με αυτή από την 

Πολεοδομική Αρχή . 

   

 (β) σε περίπτωση οικοδομής για την οποία  η συγκεκριμένη χρήση 

οικοδομής δεν είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη, με βάση τη 

σχετική άδεια, χρήση, τον τερματισμό της χρήσης της οικοδομής 

αυτής μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στο διάταγμα του 

δικαστηρίου, αλλά δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες εκτός αν στο 

μεταξύ εξασφαλιστεί η σχετική άδεια για τη συγκεκριμένη χρήση 

από την Πολεοδομική Αρχή. 

   

  (γ) το πρόσωπο που καταδικάστηκε, να καταβάλει τα έξοδα της 

διαδικασίας και οποιαδήποτε δικαιώματα που σχετίζονται με την 

κατηγορία, τα οποία το πρόσωπο αυτό όφειλε να είχε καταβάλει 

και τα οποία παρέλειψε ή αρνήθηκε ή αμέλησε να καταβάλει. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  (6)  Αν οποιοδήποτε πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε 

διάταγμα δυνάμει των εδαφίων (4) και (5), παραλείπει ή αμελεί να 

συμμορφωθεί με τέτοιο διάταγμα εντός του χρόνου που καθορίζεται 

σε αυτό, είναι νόμιμο για την  Πολεοδομική Αρχή να εκτελεί το 

διάταγμα αυτό και τα έξοδα που έγιναν για την εκτέλεση αυτού 

καταβάλλονται στην  Πολεοδομική Αρχή από το πρόσωπο εναντίον 

του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα και τα έξοδα αυτά θεωρούνται ως 

ποινή κατά την έννοια του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και η 

καταβολή επιβάλλεται δυνάμει αυτών.  
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   (7) Η Πολεοδομική Αρχή κατά την εκτέλεση διατάγματος όπως 

αναφέρεται στο εδάφιο (6) δύναται να ζητά τη συνδρομή της 

Αστυνομίας, η οποία οφείλει να παράσχει αυτήν, όπως και όταν ήθελε 

ζητηθεί από την Πολεοδομική Αρχή.». 

  

Ειδικές διατάξεις 

προσωρινής 

ισχύος. 

12.  (1)  Ανεξάρτητα και χωρίς επηρεασμό  των διατάξεων του 

βασικού νόμου  ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών,   

πολεοδομική άδεια κατά παρέκκλιση ή/και Πιστοποιητικό 

Συμπλήρωσης Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου δύναται, ύστερα από γνωμάτευση της Επιτροπής που 

συνιστάται σύμφωνα με το εδάφιο (7), να εκδίδεται για υφιστάμενη 

οικοδομή ή υπό δημιουργία οικόπεδο, κατόπιν αίτησης που 

υποβάλλεται  προς την Πολεοδομική Αρχή: 

  
      Νοείται ότι το πιο πάνω αναφερόμενο Πιστοποιητικό 

Συμπλήρωσης Εργασιών δεν υποκαθιστά το Πιστοποιητικό Έγκρισης 

που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμου, λαμβάνεται όμως υπόψη για την έκδοσή του.  

  

     (2)  Πολεοδομική άδεια, η οποία έχει ήδη λήξει και αφορά 

υφιστάμενη οικοδομή ή/και υπό δημιουργία οικόπεδο για την οποία ή 

το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου 

(1), θεωρείται ότι για σκοπούς του παρόντος άρθρου επαναφέρεται 

σε ισχύ με βάση τους αρχικούς όρους της άδειας, μέχρι την τελευταία 

ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή δυνάμει του εδαφίου (18) 

υποχρεούται να ολοκληρώσει την έκδοση αποφάσεών της:   

  

       Νοείται ότι η πιο πάνω παράταση της ισχύος της άδειας, 

επενεργεί αποκλειστικά και μόνο προς υλοποίηση απόφασης της 

Επιτροπής δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

  

     (3)  Τηρουμένης της πιο κάτω επιφύλαξης, δικαίωμα υποβολής 

αίτησης για έκδοση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση ή/και 

Πιστοποιητικού Συμπλήρωσης Εργασιών, όπως αναφέρεται στο 

εδάφιο (1), έχει ο ιδιοκτήτης υφιστάμενης οικοδομής ή υπό 
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δημιουργία οικοπέδου,  εφόσον επί του επηρεαζόμενου ακινήτου 

υπάρχουν οποιαδήποτε δικαιώματα αγοραστών ή συνιδιοκτητών που 

αποκτήθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου:   

  

         Νοείται ότι σε περίπτωση που ο πιο πάνω ιδιοκτήτης δεν   

υποβάλει αίτηση δυνάμει των πιο πάνω διατάξεων εντός  έξι μηνών 

από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιοσδήποτε των 

συνιδιοκτητών ή οποιοσδήποτε αγοραστής τμήματος της εν λόγω 

οικοδομής ή του υπό δημιουργία οικοπέδου δικαιούται  να υποβάλει 

αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή για έκδοση  άδειας ή/και 

Πιστοποιητικού Συμπλήρωσης Εργασιών, ανάλογα με την 

περίπτωση, δυνάμει των  διατάξεων του παρόντος άρθρου 

αναφορικά με το δικό του συμφέρον.    

  

     (4)  Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για έκδοση πολεοδομικής 

άδειας  ή/και Πιστοποιητικού Συμπλήρωσης Εργασιών δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος άρθρου από συνιδιοκτήτη ή αγοραστή, 

αυτός υποχρεούται ταυτόχρονα να κοινοποιήσει την αίτησή του στον 

ιδιοκτήτη ή στο συνιδιοκτήτη του συγκεκριμένου ακινήτου με 

συστημένη επιστολή στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή του στην 

Κύπρο, προκειμένου δε περί αγοραστή και στη διεύθυνση του 

ιδιοκτήτη που αναγράφεται στο πωλητήριο έγγραφο, η δε αίτησή του 

δεν εξετάζεται παρά μόνο μετά την παρέλευση δύο μηνών και εφόσον 

μέσα στο διάστημα αυτό δεν υποβάλλεται ίδιο αίτημα από τον 

ιδιοκτήτη ή το συνιδιοκτήτη.  
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Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα     

Τρίτο (Ι): 

10.12.1999. 

    (5)  Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) αίτηση συνοδεύεται από  

τροποποιημένα αρχιτεκτονικά ή/και άλλα σχέδια, στα οποία 

εμφαίνεται η οικοδομή ή το υπό δημιουργία οικόπεδο όπως εγκρίθηκε 

με βάση την πολεοδομική άδεια και όπως υφίστατο κατά την αμέσως 

πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ημερομηνία, 

από τα οποία να εμφαίνονται ευκρινώς οι επελθούσες 

διαφοροποιήσεις, καθώς και από τα δικαιώματα που προβλέπονται  
για υποβολή αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά 

παρέκκλιση δυνάμει των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

(Παρεκκλίσεις) Κανονισμών:  

 

 

 

  

       Νοείται ότι τα δικαιώματα που καταβάλλονται για την υποβολή 

αίτησης έκδοσης Πιστοποιητικού Συμπλήρωσης Εργασιών 

καθορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων για την αίτηση έκδοσης 

πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση, δυνάμει του παρόντος 

άρθρου. 

   

     (6)  Οι δυνάμει του παρόντος άρθρου υποβαλλόμενες αιτήσεις 

παραπέμπονται εντός  τριών μηνών από την Πολεοδομική Αρχή, με 

τη σειρά παραλαβής τους, συνοδευόμενες από πλήρη έκθεση 

γεγονότων στην Επιτροπή για μελέτη, με την επισύναψη όλων των 

εγγράφων που τη συνοδεύουν.  Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από 

τον αιτητή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τα οποία κατά την κρίση της 

είναι αναγκαία για εξέταση της αίτησης. 
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     (7)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου συνιστάται Τριμελής 

Επιτροπή για μελέτη και εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται 

δυνάμει του παρόντος άρθρου, η οποία αποτελείται από το Γενικό 

Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του, ως 

πρόεδρο, από το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 

ή εκπρόσωπό του και από πρόσωπο που διορίζεται από τον 

Υπουργό Εσωτερικών έπειτα από συνεννόηση με την Ένωση Δήμων 

Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, ως μέλη: 

  

        Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, αν για πρακτικούς λόγους κρίνει 

αυτό αναγκαίο, να συνιστά για κάθε Επαρχία ξεχωριστή Τριμελή 

Επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των πιο πάνω 

αναφερομένων δημόσιων λειτουργών και από ένα τρίτο μέλος για 

κάθε Επιτροπή που διορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών έπειτα 

από συνεννόηση με την Ένωση Δήμων Κύπρου και την Ένωση 

Κοινοτήτων Κύπρου, με τις ίδιες όπως πιο πάνω εξουσίες και με 

αρμοδιότητα να εξετάζει αιτήσεις αναφορικά με  αναπτύξεις που 

βρίσκονται μέσα στα  διοικητικά όρια της οικείας Επαρχίας. 

  

    (8)  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής με γραπτή πρόσκληση προς τα 

μέλη, συγκαλεί τις συνεδρίες της Επιτροπής και διευθύνει τις εργασίες 

της. 

  

    (9)  Για την έγκυρη λήψη των αποφάσεων της Επιτροπής απαιτείται 

η παρουσία του Προέδρου και των άλλων μελών της.  Για τη λήψη 

θετικής γνωμάτευσης της Επιτροπής για χορήγηση απαιτείται 

ομοφωνία στη λαμβανόμενη απόφαση, ενώ σε περίπτωση μη 

επίτευξης ομοφωνίας  θεωρείται αρνητική γνωμάτευση.  
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   (10)  Ο Πρόεδρος ή μέλος της Επιτροπής που έχει προσωπικό 

συμφέρον που σχετίζεται με οποιοδήποτε θέμα που εγείρεται από την 

Επιτροπή οφείλει να γνωστοποιήσει κάθε τέτοιο συμφέρον στην 

Επιτροπή και να μη λαμβάνει μέρος σε οποιαδήποτε συνεδρία της 

Επιτροπής στην οποία θα συζητηθεί το εν λόγω θέμα.  Για τις εν 

λόγω  περιπτώσεις  ορίζεται από τον Υπουργό άλλος Πρόεδρος ή 

μέλος, ανάλογα με την περίπτωση. 

  

 

 

 

 

   (11)  (α)   Για υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής κατά τις 

συνεδρίες της δύνανται να  παρακάθονται εκπρόσωποι 
της οικείας Πολεοδομικής ή και αρμόδιας αρχής,  οι οποίοι 

αποχωρούν πριν από τη λήψη της απόφασης.     

  

             (β)  Η Επιτροπή δύναται να καλεί ενώπιόν της και 

οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει ότι θα υποβοηθήσει το έργο 

της. 

  

    (12)  Κατά τις συνεδρίες της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά και η 

απόφαση που λαμβάνεται πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και 

να καταγράφεται. 

  

    (13)  (α)    Η απόφαση της Επιτροπής που λαμβάνεται δυνάμει των 

πιο πάνω εδαφίων διαβιβάζεται ως γνωμάτευση μαζί με 

όλα τα σχετικά έγγραφα στην οικεία Πολεοδομική Αρχή. 

  

          (β)  Η Επιτροπή κατά την κρίση της ενημερώνει ιδιοκτήτες 

γειτονικών ακινήτων που ενδεχομένως επηρεάζονται 

από την απόφασή της.   

  

    (14)  Η  Πολεοδομική Αρχή μετά τη λήψη της γνωμάτευσης: 
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   (α) Σε περίπτωση που αυτή είναι θετική ως προς τη χορήγηση της 

πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση ή/και Πιστοποιητικού 

Συμπλήρωσης Εργασιών χορηγεί την άδεια αυτή ή και το 

Πιστοποιητικό Συμπλήρωσης Εργασιών δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου    και δύναται να επιβάλει 

πρόσθετους όρους που δεν αφορούν θέματα που καλύπτονται 

από τη γνωμάτευση. 

  

   (β) σε περίπτωση που αυτή είναι αρνητική ως προς την   

χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση ή/και 

Πιστοποιητικού Συμπλήρωσης Εργασιών, δεσμεύεται να 

σεβαστεί την απόφαση της Επιτροπής. 

  

   (γ) σε περίπτωση που η γνωμάτευση είναι θετική ως προς την  

χορήγηση της πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση ή και 

Πιστοποιητικού Συμπλήρωσης Εργασιών  δυνάμει των ειδικών 

διατάξεων, αλλά η άδεια αυτή ή/και το Πιστοποιητικό 

Συμπλήρωσης Εργασιών δεν είναι δυνατό να εκδοθεί 

συνεπεία οποιασδήποτε παρατυπίας που δεν οφείλεται στον 

αιτητή, δύναται να λάβει κατά του υπαίτιου της παρατυπίας 

οποιαδήποτε κατά την κρίση της πρόσφορα μέτρα επιβολής 

που προβλέπονται στο Έκτο Μέρος του περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας Νόμου: 

   

        Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση  είναι δυνατή η έκδοση της 

άδειας αυτής με διαφυλασσόμενο θέμα την άρση της 

παρατυπίας σε τακτό χρονικό διάστημα.  
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    (15)  Η πολεοδομική άδεια  που εκδίδεται από την  Πολεοδομική 

Αρχή δυνάμει του παρόντος  άρθρου, είτε αυτή αφορά το σύνολο είτε 

μέρος συγκεκριμένης ανάπτυξης, έχει την ίδια ισχύ και νομικό 

αποτέλεσμα με την πολεοδομική άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 26 του  περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας Νόμου και λογίζεται και ως άδεια για επεκτάσεις, 

προσθήκες, αλλαγή χρήσης ή μετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή ή 

σε υπό δημιουργία οικόπεδα: 

  

        Νοείται ότι στις περιπτώσεις κοινόκτητων οικοδομών η αξία της 

παρατυπίας που νομιμοποιείται σε οποιαδήποτε μονάδα δε 

λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του μεριδίου της μονάδας στην 

κοινόκτητη ιδιοκτησία: 

  

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα     

Τρίτο (Ι): 

23.3.1990. 

       Νοείται περαιτέρω ότι η πολεοδομική άδεια  σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο  εκδίδεται  με την καταβολή των καθορισμένων στους 

περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας  (Αιτήσεις και Ιεραρχικές 

Προσφυγές)  Κανονισμούς, δικαιωμάτων, για έκδοση πολεοδομικής 

άδειας. 

  

 

 

Πίνακας. 

   (16)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου 

πολεοδομική άδεια  δυνάμει  του παρόντος άρθρου δύναται να 

εκδοθεί μόνο για παρατυπίες που προβλέπονται στον Πίνακα του 

παρόντος Νόμου και εφόσον πληρούνται  οι όροι και οι περιορισμοί 

που καθορίζονται σ’ αυτόν για κάθε κατηγορία παρατυπιών. 
  

    (17)    Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: 
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        Κεφ. 232. 

   50    του 1970 

   96    του 1972 

   51(Ι) του 1995 

   96(Ι) του 1997. 

«αγοραστής» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο  έχει 

αγοράσει τμήμα υφιστάμενης οικοδομής ή υπό δημιουργία οικόπεδο 

δυνάμει  αγοραπωλητηρίου εγγράφου, το οποίο έχει κατατεθεί στο 

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τους σκοπούς του περί 

Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου πριν από την  ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2005, ή δυνάμει έγκυρου και δεόντως 

χαρτοσημασμένου αγοραπωλητηρίου εγγράφου βέβαιης χρονολογίας 

πριν από την πιο πάνω ημερομηνία∙ 
  

 “αυτοτελής και/ή άνετη κάρπωση”, σε σχέση με υφιστάμενη οικοδομή 

ή ανάπτυξη, σημαίνει την κατάσταση εκείνη που υφίσταται σε 

οικοδομική ή οικοπεδική ανάπτυξη στην οποία,  διαπιστώνεται ότι 

υπάρχει ικανοποιητική αυτοτελής λειτουργία,  της κύριας χρήσης στο 

συμπληρωμένο μέρος της ανάπτυξης για το οποίο υποβάλλεται η 

αίτηση.  

  

 

 

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή που συνιστάται με βάση τις 

διατάξεις του εδαφίου (7) του παρόντος άρθρου.  
  

 “παρατυπία” σε σχέση με υφιστάμενη οικοδομή ή υπό δημιουργία 

οικόπεδο σημαίνει τη μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους 

άδειας της εν λόγω οικοδομής ή άδειας διαίρεσης του εν λόγω υπό 

δημιουργία οικοπέδου ή την επέκταση ή προσθήκη, την αλλαγή 

χρήσης ή τη μετατροπή της οικοδομής κατά παράβαση των 

εγκριθέντων σχεδίων, που έγιναν πριν από την έναρξη της ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

  

 “Πιστοποιητικό Συμπλήρωσης Εργασιών” σημαίνει το πιστοποιητικό,  

με το οποίο επιβεβαιώνεται η ολοκλήρωση της ανάπτυξης ή μέρους 

αυτής, όπως αυτή εξουσιοδοτήθηκε από τη σχετική πολεοδομική 

άδεια. 
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 “υπό δημιουργία οικόπεδο” σημαίνει τεμάχιο γης, που θα προκύψει με 

την υλοποίηση πολεοδομικής άδειας και αφορά διαίρεση γης  

οικόπεδα ή οικοπεδοποίηση και δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό 

έγκρισης από την αρμόδια για αδειοδότηση αρχή δυνάμει των 

προνοιών του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου, πριν από την 

έναρξη της ισχύος του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2005. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“υφιστάμενη οικοδομή“ σημαίνει οικοδομή ή συγκρότημα οικοδομών 

που περιλαμβάνει πέραν της μιας οικιστικής ή εμπορικής μονάδας 

που κτίστηκε αφού εξασφαλίστηκε  πολεοδομική άδεια  η οποία 

ουσιαστικά έχει συμπληρωθεί και της οποίας οποιοδήποτε μέρος 

κατέχεται ή δύναται να κατέχεται αυτοτελώς και να τυγχάνει άνετης 

κάρπωσης ως μονάδα αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του 

περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 

2005. 

  

  (18)   Αιτήσεις για έκδοση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση και 

Πιστοποιητικού Συμπλήρωσης Εργασιών  δυνάμει του παρόντος 

άρθρου, δε δύνανται να υποβληθούν μετά την παρέλευση 18 μηνών 

από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2005, η δε πολεοδομική 

αρχή οφείλει να εκδώσει τις αποφάσεις της εντός τριών ετών από την 

πιο πάνω  ημερομηνία. 

  

  (19)  (1)  Το αντιστάθμισμα που καταβάλλεται για την υπέρβαση στο 

δομήσιμο εμβαδόν κατατίθεται σε Ειδικό Ταμείο της οικείας τοπικής 

αρχής, οι λογαριασμοί του οποίου θα ελέγχονται κατ’ έτος από το 

Γενικό Ελεγκτή. 

  

          (2)  Τα έσοδα του πιο πάνω Ταμείου χρησιμοποιούνται για έργα 

αναβάθμισης της υποδομής και του περιβάλλοντος στην περιοχής της 

ανάπτυξης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

[άρθρο 12(16)] 

 

ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 

1. Παρατυπίες που παρατηρούνται σε υφιστάμενες οικοδομές και: 

 

(α) αφορούν τροποποιήσεις οι οποίες είναι εσωτερικής φύσεως (εσωτερικών 

χώρων) και: 

 

(i) δεν αυξάνουν το εγκριθέν δομήσιμο εμβαδόν ή αλλοιώνουν ουσιαστικά την 

αισθητική της οικοδομής και/ ή  

 

(ii) δεν αυξάνουν το εγκριθέν δομήσιμο εμβαδόν πέραν του 10% ή τα 25 τ.μ. 

ανά μονάδα, οποιοδήποτε από τα δύο είναι μικρότερο: 

 

 Νοείται ότι για την αναφερόμενη στην υποπαράγραφο (ii) της 

παρούσας παραγράφου περίπτωση, η πολεοδομική άδεια  δυνάμει του 

άρθρου 12 δύναται να εκδίδεται εφόσον καταβληθεί από τον αιτητή ως 

αντιστάθμισμα ποσό ίσο με την αξία του δομήσιμου εμβαδού που 

αντιστοιχεί στην αξία της υπέρβασης ή μεταφορά συντελεστή δόμησης από 

διατηρητέα οικοδομή ή παραχώρηση γης, έκτασης που αντιστοιχεί στην 

υπέρβαση, ως χώρου πρασίνου σε έκταση γης ίσης αξίας ή συνδυασμός 

των ως άνω.  Η αξία  αυτή υπολογίζεται οριστικά από το Τμήμα 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

 

(β) αφορούν τροποποιήσεις οι οποίες είναι εξωτερικής φύσεως και περιλαμβάνουν 

επεκτάσεις ή και παράλληλες τροποποιήσεις εσωτερική φύσεως που αυξάνουν 

το εγκριθέν δομήσιμο εμβαδόν της ανάπτυξης μέχρι 10% του εγκριθέντος 

εμβαδού της, νοουμένου ότι δεν υπερβαίνει τα 25 τ.μ. ανά μονάδα.  Σε τέτοια 

περίπτωση η πολεοδομική άδεια κατά παρέκκλιση δύναται να εκδοθεί εφόσον, 

καταβληθεί από τον αιτητή ως αντιστάθμισμα ποσόν ίσον με την αξία του 
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δομήσιμου εμβαδού που αντιστοιχεί στην υπέρβαση ή μεταφορά συντελεστή 

δόμησης από διατηρητέα οικοδομή ή παραχώρηση γης έκτασης που αντιστοιχεί 

στην υπέρβαση, ως χώρου πρασίνου.  Η αξία αυτή υπολογίζεται οριστικά από 

το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.  Η καταβολή του εν λόγω 

αντισταθμίσματος δύναται να γίνει από τον ιδιοκτήτη ή ένα από τους 

συνιδιοκτήτες ή τον αγοραστή και   γίνεται πριν την υποβολή αίτησης για άδεια 

οικοδομής. 

 

(γ) αφορούν λανθασμένη χωροδιάταξη της οικοδομής εντός του ακινήτου, με 

αποτέλεσμα να μην έχει τις απαιτούμενες από την εφαρμοστέα νομοθεσία και 

τους σχετικούς με αυτήν εκδιδόμενους κανονισμούς αποστάσεις, είτε από τα 

σύνορα των γειτονικών τεμαχίων είτε από την κυρία οικοδομή με βοηθητικά και 

είναι τέτοιες που δεν επηρεάζουν την αυτοτελή λειτουργία της υφιστάμενης 

οικοδομής, αλλά επιτρέπουν την αυτοτελή και άνετη κατοχή και κάρπωση των 

μονάδων.  Σε τέτοια περίπτωση  η Πολεοδομική Αρχή για την έκδοση της 

πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, 
οφείλει να διασφαλίζει ότι δεν επηρεάζονται οι ανέσεις  της αντίστοιχης 

γειτονικής ιδιοκτησίας. 

 

(δ) αφορούν ανάπτυξη με λανθασμένη χωροδιάταξη, η οποία συνίσταται σε μη 

ουσιώδη επέμβαση σε ξένη ιδιοκτησία, και μόνο για τις μονάδες εκείνες που δεν 

επεμβαίνουν σε ξένη ιδιοκτησία και μπορούν να τύχουν ανεξάρτητης κάρπωσης∙ 

 

(ε) αφορούν τη μη εφαρμογή των όρων της εκδοθείσας πολεοδομικής άδειας που 

σχετίζονται με τη μη κατασκευή ή τη μη ορθή κατασκευή έργων υποδομής που 

προβλέπει η άδεια.  Στην περίπτωση αυτή η πολεοδομική άδεια κατά 

παρέκκλιση δύναται να εκδοθεί εφόσον δεν επηρεάζεται η αυτοτελής λειτουργία 

της οικοδομής, η αυτοτέλεια και άνετη κάρπωση και με την προϋπόθεση της 

κατασκευής των έργων υποδομής σε τακτή προθεσμία ως ήθελε καθοριστεί από 

την Πολεοδομική Αρχή, αναλόγως του απαιτούμενου χρόνου, σύμφωνα με τους 

όρους της άδειας και κατατεθεί σχετική έκθεση από εγγεγραμμένο μέλος του 

ΕΤΕΚ, αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, με ισχύουσα ετήσια άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος: 
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 Νοείται ότι σε περίπτωση που ο αιτητής είναι αγοραστής και επιβαρύνεται με 

τη δαπάνη για κατασκευές που δεν αφορούν άμεσα τη μονάδα του αλλά 

επηρεάζουν την αυτοτελή λειτουργία και άνετη κάρπωση αυτής, δύναται να 

ανακτά με αγωγή από τον ιδιοκτήτη ή και άλλο αγοραστή στο βαθμό που 

έκαστος ευθύνεται, οποιοδήποτε ποσό χρημάτων δαπανήθηκε απ΄ αυτόν για 

εργασίες που έγιναν με σκοπό τη συμμόρφωση σε ειδοποίηση αρμοδίου 

διοικητικού οργάνου.  Σε περίπτωση άρνησης του αιτητή να συμμορφωθεί στις 

κατασκευές που δεν αφορούν τη μονάδα του και εφόσον αυτές αφορούν την 

υλοποίηση όρων για κατασκευή έργων υποδομής που προβλέπει η αρχική 

πολεοδομική άδεια, η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στην Πολεοδομική Αρχή 

να προβεί με νόμιμες διαδικασίες, στη συμπλήρωση των έργων υποδομής, 

όπως αυτά προβλέπονται από τους όρους της άδειας, και να απαιτήσει δυνάμει 

του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, την καταβολή της δαπάνης από 

τον ιδιοκτήτη ή και αγοραστή στο βαθμό που έκαστος ευθύνεται και  σε 

περίπτωση μη πληρωμής τους δύναται να ζητηθεί μέσω δικαστηρίου η καταβολή 

της δαπάνης τους. 

 

2. Παρατυπίες που αφορούν υφιστάμενες οικοδομές σε υπό δημιουργία οικόπεδα, των 

οποίων οι πολεοδομικές άδειες εκδόθηκαν με βάση τις διατάξεις των περί 

Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002, και οι οποίες έχουν λήξει, 

χωρίς να ολοκληρωθούν επιτόπου οι απαιτούμενες από την άδεια κατασκευαστικές 

εργασίες εφόσον: 

 

(α) τα οικόπεδα επί των οποίων είναι η υφιστάμενη οικοδομή αποτελούν μέρος 

διαχωρισμού που προωθείται κατά φάσεις και περιλαμβάνονται στη φάση που 

έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες εργασίες ή τουλάχιστον βρίσκονται σε 

τέτοια στάδιο κατασκευής που υπάρχει αυτοτελής λειτουργία και παραμένουν 

μόνο μικρής κλίμακας κατασκευές: 

 

      Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή  χορηγείται το  Πιστοποιητικό 

Συμπλήρωσης Εργασιών για το μέρος του διαχωρισμού που έχουν ολοκληρωθεί  

οι απαιτούμενες εργασίες ως η επιφύλαξη του άρθρου 10 του περί Ρυθμίσεως 

Οδών και Οικοδομών Νόμου. 
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(β) δεν ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες εργασίες λόγω σοβαρών ατελειών, 

όταν το έργο δεν προωθείται κατά φάσεις.  Σε τέτοια  περίπτωση ο ιδιοκτήτης 

της ακίνητης ιδιοκτησίας καλείται να συμπληρώσει μέσα σε τακτή προθεσμία 

τις υπολειπόμενες εργασίες όπως η Πολεοδομική Αρχή ήθελε καθορίσει και 

σύμφωνα με τους όρους της  πολεοδομικής άδειας.  Σε περίπτωση που ο 

ιδιοκτήτης για αντικειμενικούς λόγους αδυνατεί να ανταποκριθεί: 

  

  (i)    εφόσον οι κατασκευές αφορούν υφιστάμενο δρόμο, καλείται η 

Πολεοδομική Αρχή όπως διερευνήσει το ενδεχόμενο να αναλάβει τη 

συμπλήρωση των εργασιών με δική της δαπάνη, σύμφωνα με  τις 

διατάξεις του άρθρου 49 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων 

1972 μέχρι 2002.  

  

     (ii)    στη συνέχεια σε περίπτωση που η Πολεοδομική Αρχή αδυνατεί να 

αναλάβει πρωτοβουλία για άρση των ατελειών και εφόσον οι 

κατασκευές δεν αφορούν συμπλήρωση υφιστάμενου δρόμου, δύναται ο 

αγοραστής να υποβάλει αίτηση για πολεοδομική άδεια   σύμφωνα με το 

άρθρο 12 του παρόντος Νόμου για  συμπλήρωση εκείνων των 

εργασιών, που κατ΄ ελάχιστο απαιτούνται, πέραν εκείνων που 

αναλογούν σ΄ αυτόν, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται άνετη και ανεξάρτητη 

κάρπωση της μονάδας του: 

 

     Νοείται ότι σε περίπτωση που ο αγοραστής για να υλοποιήσει την  

άδεια αυτή, επιβαρύνεται και με τη δαπάνη για κατασκευές που δεν τον 

αφορούν άμεσα, αλλά επηρεάζουν την αυτοτελή λειτουργία και άνετη 

κάρπωση της μονάδας του, δύναται να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη του 

ακινήτου ή και αγοραστή στο βαθμό που έκαστος ευθύνεται 

οποιοδήποτε ποσό χρημάτων δαπανήθηκε απ΄ αυτόν για εργασίες που 

έγιναν με σκοπό τη συμμόρφωση σε ειδοποίηση αρμόδιου διοικητικού 

οργάνου 

 

(γ) δεν ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες, επειδή εκκρεμεί συνοριακή διαφορά ή 

άλλο πρόβλημα ιδιοκτησιακής φύσεως.  Σε τέτοια περίπτωση εντοπίζεται το 

μέγεθος της συνοριακής διαφοράς και εφόσον επηρεάζεται μικρό τμήμα γης που 

αφήνει ανεπηρέαστο το μεγαλύτερο τμήμα του διαχωρισμού, η Επιτροπή 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3970, 24/3/2005 29(I)/2005



 23 

δύναται να εισηγηθεί στην Πολεοδομική Αρχή να ζητήσει, ανάλογα με την 

περίπτωση, από το συγκεκριμένο  ιδιοκτήτη ή τον αγοραστή την ολοκλήρωση σε 

καθορισμένη προθεσμία των εργασιών στο αντίστοιχο τμήμα που του αναλογεί 

στο ανεπηρέαστο τμήμα του διαχωρισμού που δεν επηρεάζει άλλη ιδιοκτησία 

και νοουμένου ότι και στις δύο περιπτώσεις θα υπάρχει η δυνατότητα της 

αυτοτελούς και άνετης κάρπωσης, σε καθορισμένο από αυτή χρόνο, η 

Πολεοδομική Αρχή χορηγεί την άδεια.  

 

 

 

 

 

 

 
ΛΣΜ/ΜΚΝ/ΓΧ 
23.02.035.2002-bill 
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