Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972, 56 ΤΟΥ 1982, 7 ΤΟΥ 1990, 28 ΤΟΥ 1991,
91(Ι) ΤΟΥ 2002, 29(Ι) ΤΟΥ 2005, 135(Ι) ΤΟΥ 2006, 11(Ι) ΤΟΥ 2007,46(Ι) ΤΟΥ 2011,
76(Ι) ΤΟΥ 2011, 130(Ι) ΤΟΥ 2011, 164(Ι) ΤΟΥ 2011, 339Ι) ΤΟΥ 2012, 110 (Ι) ΤΟΥ 2012,
150(Ι) ΤΟΥ 2012, 20(Ι) ΤΟΥ 2013, 65(Ι) ΤΟΥ 2013, 120(Ι) ΤΟΥ 2014, 29(Ι) ΤΟΥ 2015,
39(Ι) ΤΟΥ 2015, 134(Ι) ΤΟΥ 2015, 24(Ι) ΤΟΥ 2016, 142(Ι) ΤΟΥ 2018, 16(Ι) ΤΟΥ 2019.

ΕΝΤΟΛΗ 2/2020
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Νόµου
Απαραίτητες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τον χειρισµό
αιτήσεων που υποβάλλονται µε την ειδική διαδικασία της Πολεοδοµικής Βεβαιότητας για
Οικιστική Ανάπτυξη µέχρι 2 µονάδων κατοικίας σε εγγεγραµµένο οικόπεδο ή υπό
δηµιουργία οικόπεδο.

1. Ο Υπουργός Εσωτερικών, µε στόχο την δηµιουργία Νέου Πλαισίου Αδειοδότησης, για την
απλοποίηση και εκσυγχρονισµό του συστήµατος αδειοδότησης της ανάπτυξης, αποφάσισε την
εισαγωγή ειδικών ρυθµίσεων για συγκεκριµένους τύπους οικιστικής ανάπτυξης, οι οποίες
διασφαλίζουν την επιτάχυνση της διαδικασίας πολεοδοµικού ελέγχου.
2. Ενόψει των ανωτέρω, από τη δηµοσίευση της παρούσας Εντολής, για αναπτύξεις που
προτείνονται σε εγγεγραµµένο οικόπεδο ή υπό δηµιουργία οικόπεδο και αφορούν οικιστική
ανάπτυξη µέχρι 2 µονάδων κατοικίας, σε περιοχές Ανάπτυξης των Τοπικών Σχεδίων, των
Σχεδίων Περιοχής, ή της ∆ήλωσης Πολιτικής, µε εξαίρεση τις Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα
____
(ΠΕΧ) και τις περιπτώσεις οικοδοµών που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέες µε βάση το άρθρο 38
του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου, επιπρόσθετα των στοιχείων που απαιτούνται
σύµφωνα µε την παράγραφο 3(2) των περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και
Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισµών του 2016 (Κ.∆.Π. 62/2016) και περιέχονται στον κατάλογο
απαιτούµενων υποβληθέντων στοιχείων του συνηµµένου Παραρτήµατος Ι, µε την αίτηση για
χορήγηση πολεοδοµικής άδειας θα υποβάλλεται υποχρεωτικά, το επισυναπτόµενο Έντυπο
Πολεοδοµικής Βεβαιότητας (µαζί µε Χωροταξικό ∆ιάγραµµα ∆όµησης), δεόντως συµπληρωµένο
και υπογραµµένο.
3. Νοείται ότι, για αναπτύξεις που εµπίπτουν στην αναφερόµενη πιο πάνω κατηγορία οικιστικής
ανάπτυξης (µέχρι 2 µονάδες κατοικίας σε οικόπεδο/ υπό δηµιουργία οικόπεδο), δεν θα
εφαρµόζονται οι πρόνοιες της Εντολής 1/2011 (ειδικά διαδικαστικά µέτρα αυτοελέγχου), αλλά οι
πρόνοιες της παρούσας Εντολής.
4. Η παρούσα Εντολή τίθεται σε εφαρµογή από τις 1/10/2020.

Νίκος Νουρής
Υπουργός Εσωτερικών
…………..2020
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Κοιν.:
Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών
Επίτροπο ∆ιοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Πρόεδρο Ένωσης ∆ήµων Κύπρου
Πρόεδρο Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου
Πρόεδρο Συµβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων
Επάρχους
Πρόεδρο ΕΤΕΚ
Πρόεδρο Συνδέσµου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Πρόεδρο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Πρόεδρο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
Πρόεδρο Συνδέσµου Πολεοδόµων Κύπρου
Πρόεδρο Παγκύπριας Οργάνωσης Ελεύθερων Επαγγελµατιών Μελετητών Αρχιτεκτόνων και
Πολιτικών Μηχανικών (ΠΟΕΕΜ)
Πρόεδρο Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδοµών
Πρόεδρο Συνδέσµου Εργολάβων Οικοδοµών Κύπρου- Οµοσπονδία Συνδέσµων Εργολάβων
Οικοδοµών Κύπρου
Πρόεδρο Συνδέσµων Επιστηµόνων Εκτιµητών και Συµβούλων Ακινήτων Κύπρου
Πρόεδρο Κυπριακού Συνδέσµου Ιδιοκτητών Ακινήτων
20.7
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

(Ε.Α.1)

Ο περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος
ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ Α∆ΕΙΑ
-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ
Αρ. αιτήσεως……………………..

Ηµερ. Λήψεως……………………

∆ικαιώµατα…………………

(Να συµπληρωθεί µε κεφαλαία γράµµατα)

ΑΙΤΗΤΗΣ/ΕΣ…………………………………………………………………………………………………………
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ * (αν υπάρχει)…………………………………………………………………………………..
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………………………………..ΤΗΛ………………………….

1.

2. Είδος αιτήσεως (Να συµπληρωθεί Χ στα κατάλληλα τετράγωνα):
(α) Πολεοδοµική Άδεια
(β) Έγκριση θεµάτων που διαφυλάχθηκαν µε την επιβολή όρων σε πολεοδοµική άδεια
(γ) Απαλλαγή όρων µε βάση τους οποίους χορηγήθηκε πολεοδοµική άδεια
(δ) Έγκριση τροποποιηµένων σχεδίων σε σχέση µε πολεοδοµική άδεια που
Χορηγήθηκε
Σηµ. 1. Για το (β), (γ) ή (δ) παρακαλώ συµπληρώστε ανάλογα µε τα πιο κάτω:

Αρ. πολεοδοµικής άδειας/ αιτήσεως…………………………..ηµερ. χορήγησης………………..
Αρ. όρου άδειας σε σχέση µε (β)…….,…….,……..,……..,…….,…….,…….,……..,…….,……,
Αρ. όρου άδειας σε σχέση µε (γ) …….,…….,……..,……..,…….,…….,…….,……..,…….,……,
Σηµ. 1. Για το (β), (γ) ή (δ) να µην συµπληρωθούν τα µέρη 5 και 6 του εντύπου.

3. Χαρακτηριστικά του τεµαχίου στο οποίο αναφέρεται η αίτηση.
(Το τεµάχιο να περιγραµµισθεί µε κόκκινο χρώµα στο χωροµετρικό σχέδιο)
(α)
Οδός/Αριθµός/Ταχ.
Τοµέας

∆ιοικητική Περιοχή

Τοποθεσία

Αρ. τεµαχίου/ων

Φύλλο/ Σχέδιο

(β) Αν υπάρχουν τεµάχια που συνορεύουν µε το τεµάχιο της αίτησης τα οποία ανήκουν στον αιτητή δηλώστε

τους αριθµούς τους. (τα τεµάχια να περιγραµµισθούν µε µπλε χρώµα στο χωροµετρικό σχέδιο)
..........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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*Σε περίπτωση που επιθυµείτε να διορίσετε αντιπρόσωπο για προώθηση της αίτησης, επισυνάψετε σχετική δήλωση.

4. Σύντοµη περιγραφή της ανάπτυξης:………………………….........................................................................

5. Αν η ανάπτυξη αποτελεί µέρος ευρύτερου σχεδίου για το οποίο δεν ζητείται τώρα πολεοδοµική άδεια,
παρακαλώ δώστε σχετικές πληροφορίες:
…………………………………………………………………………………………………………………………….

6. ∆ηλώστε κατά πόσο η ανάπτυξη αφορά (να σηµειωθεί Χ στα κατάλληλα τετράγωνα):
Νέα οικοδοµή

Κατεδάφιση

Μετατροπή

Προσθήκη

Άλλη………………

7. Υλικά που θα χρησιµοποιηθούν:
Εξωτερικοί τοίχοι οικοδοµής:………………………………………………………………………………………….
Οροφή οικοδοµής:……………………………………………………………………………………………………...
Περίφραξη:………………………………………………………………………………………………………………

8. Άλλες πληροφορίες:
∆ηλώστε κατά πόσο η ανάπτυξη αφορά και την εκκοπή δέντρων………………………………………………..

9. Πολεοδοµική Αρχή,
∆υνάµει του άρθρου 21 (ή του 27 στην περίπτωση αίτησης για απαλλαγή όρων) του περί Πολεοδοµίας και
Χωροταξίας Νόµου, ζητώ/ούµε άδεια, για την οποία λεπτοµέρειες αναφέρονται πιο πάνω.
2. Επισυνάπτω/ούµε τα ακόλουθα έγγραφα όπως προνοείται από τη σχετική νοµοθεσία.
(1) *(α) Πιστοποιητικό/ά Εγγραφής αρ…………………………στο όνοµά µου/µας
*(β) Πιστοποιητικό ότι η περιουσία είναι υποθηκευµένη και δήλωση του δανειστή ότι δεν έχει ένσταση.
(2) Σχέδια και διαγράµµατα σε τρία αντίγραφα όπως καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Υπογραφή αιτητού/των- αντιπροσώπου
…………………………………………….

Όνοµα/τα………………………………….
……………………………………………..
Ηµεροµηνία………………………..

(*να διαγραφεί ότι δεν εφαρµόζεται)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Η δήλωση αυτή γίνεται δυνάµει των προνοιών της Εντολής 2/2020, ηµεροµηνίας…….2020.
1. Γενικά στοιχεία της αίτησης:
Το παρόν έντυπο κατατίθεται δεδοµένου ότι η ανάπτυξη εµπίπτει σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες
(σηµειώστε √ όπου ισχύει):

α. Η αίτηση αφορά ανέγερση κατοικίας ή 2 µονάδων κατοικίας σε εγγεγραµµένο οικόπεδο ή υπό
δηµιουργία οικόπεδο, σε Οικιστική ή Τουριστική Ζώνη ή Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων των
Τοπικών Σχεδίων ή των Σχεδίων Περιοχής, ή σε Οικιστική ή Τουριστική Ζώνη* της ∆ήλωσης
Πολιτικής.
β. Η αίτηση αφορά προσθήκες/ µετατροπές σε κατοικία ή σε 2 µονάδες κατοικίας, σε εγγεγραµµένο
οικόπεδο ή υπό δηµιουργία οικόπεδο, σε Οικιστική ή Τουριστική Ζώνη ή Ζώνη Κατοικίας και
Γραφείων των Τοπικών Σχεδίων ή των Σχεδίων Περιοχής, ή σε Οικιστική ή Τουριστική Ζώνη* της
∆ήλωσης Πολιτικής.
*Στις Τουριστικές Ζώνες συµπεριλαµβάνονται και οι Ζώνες Παραθεριστικής Κατοικίας.
2. ∆ιακριτική Ευχέρεια:
(σηµειώστε √ όπου ισχύει)

α. Η αίτηση αφορά ανάπτυξη για την οποία απαιτείται να εξασκηθεί διακριτική ευχέρεια από
την Πολεοδοµική Αρχή.
β. Η άσκηση διακριτικής ευχέρειας από την Πολεοδοµική Αρχή αφορά:
Υπέρβαση στον αριθµό ορόφων
Υπέρβαση στο επιτρεπόµενο ύψος
Υπέρβαση στο ύψος των περιτοιχισµάτων
Μειωµένες αποστάσεις από τα σύνορα
Άλλη…………………………………………
……………………………………………….
(σύντοµη περιγραφή της αιτούµενης διακριτικής ευχέρειας)
Σηµείωση: Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά ανάπτυξη για την οποία απαιτείται να εξασκηθεί διακριτική
ευχέρεια από την Πολεοδοµική Αρχή, τότε η Πολεοδοµική Αρχή δεν δεσµεύεται από τα χρονικά περιθώρια που
καθορίζονται στην Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. 1/2020, σε ότι αφορά την εξέταση της αίτησης.

3. Ιδιαιτερότητες/ Περιορισµοί:
α. Η ανάπτυξη δεν αφορά ανάπτυξη που η πρόσβασή της είναι από υπεραστική οδό
ή από δρόµο πρωταρχικής σηµασίας.
β. Στον τίτλο ιδιοκτησίας δεν καταγράφεται ότι το οικόπεδο επηρεάζεται από δικαίωµα
προς όφελος τρίτων ή δουλεία από καλώδια, σωλήνες, κλπ.
γ. Το οικόπεδο δεν επηρεάζεται από διάνοιξη ή και διεύρυνση οδικού δικτύου.
δ. Το οικόπεδο/ υπό δηµιουργία οικόπεδο βρίσκεται εντός της Νεκρής Ζώνης.
ε. Το οικόπεδο/ υπό δηµιουργία οικόπεδο βρίσκεται εντός Περιοχής NATURA 2000.
Σηµείωση: Στις περιπτώσεις που η ανάπτυξη εµπίπτει εντός των περιοχών που αναφέρονται στις
υποπαραγράφους δ και ε, η Πολεοδοµική Αρχή δεν δεσµεύεται από τα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται
στην Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. 1/2020, σε ότι αφορά την εξέταση της αίτησης, δεδοµένου ότι
για τις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να απαιτηθεί η διενέργεια διαβουλεύσεων.
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4. Πολεοδοµικά Χαρακτηριστικά οικοπέδου/ υπό δηµιουργία οικοπέδου:
α. Το εµβαδόν του οικοπέδου, όπως αναφέρεται στον τίτλο ιδιοκτησίας είναι:…………τ.µ.
β. Το εµβαδόν του υπό δηµιουργία οικοπέδου αρ:……………….Φ/Σχ.:…………………
Πολεοδοµική άδεια µε αρ. ……………………..ηµερ.:……………………………………
γ. Το οικόπεδο/ υπό δηµιουργία οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή του Τοπικού Σχεδίου:……………....
/του Σχεδίου Περιοχής:…………….
......../της ∆ήλωσης Πολιτικής:................
δ. Το υπό δηµιουργία οικόπεδο βρίσκεται στην Πολεοδοµική Ζώνη:…………….
Σηµείωση: ∆ιευκρινίζεται ότι οι σχετικές άδειες διαίρεσης για το υπό δηµιουργία οικόπεδο βρίσκονται σε ισχύ.
Σε περίπτωση που η άδεια διαίρεσης έχει λήξει, αλλά οι κατασκευές έχουν συµπληρωθεί µε βάση την άδεια και
βρίσκονται στο τελικό στάδιο κατασκευής (έχει τουλάχιστον τοποθετηθεί η λίνια), µπορεί να υποβληθεί αίτηση
νοουµένου ότι τα πιο πάνω επιβεβαιώνονται µε γραπτή βεβαίωση του διορισµένου επιβλέποντα µηχανικού.

5. Συντελεστές δόµησης, ποσοστό κάλυψης, αριθµός ορόφων και ύψος:
Όπως σηµειώνονται στο συνηµµένο χωροταξικό διάγραµµα.
Σηµείωση: Όπου υπάρχουν υφιστάµενες οικοδοµές θα πρέπει στην αίτηση να επισυνάπτονται οι εγκριµένες
κατόψεις τους και η εµβαδοµέτρησή τους. Στις υφιστάµενες οικοδοµές που φαίνονται στα σχέδια αναγράφεται ο
αριθµός της άδειας (να υποβάλλονται τα εγκριµένα σχέδια), σε διαφορετική περίπτωση να υποβάλλονται και
σχέδια υφιστάµενων οικοδοµών στα οποία σηµειώνονται ευκρινώς τα υφιστάµενα µη αδειούχα υποστατικά για
χορήγηση νέας άδειας, όπως και οι νέες προτεινόµενες επεκτάσεις ή τροποποιήσεις.

6. Αποστάσεις:
Όπως σηµειώνονται στο συνηµµένο χωροταξικό διάγραµµα.
Σηµείωση: Θα τηρούνται οι επιτρεπόµενες αποστάσεις οικοδοµών, όπως αυτές καθορίζονται στα
Παραρτήµατα των Τοπικών Σχεδίων και στις σχετικές Εντολές του Υπουργού Εσωτερικών, και στο
Κεφάλαιο 3 (Γενικές Πρόνοιες Πολιτικής) της ∆ήλωσης Πολιτικής.

7. Χώροι στάθµευσης:
Όπως σηµειώνονται στο συνηµµένο χωροταξικό διάγραµµα.
Σηµείωση 1: Απαιτείται η υπόδειξη ενός χώρου στάθµευσης τουλάχιστον, για κάθε µονάδα κατοικίας.
Σηµείωση 2 (για περιοχές Τοπικών Σχεδίων/ Σχεδίων Περιοχής µόνο): Σε περίπτωση οικιστικής
µονάδας µε ωφέλιµο εµβαδόν πέραν των 150τµ., η οποία χωροθετείται εκτός των ορίων του αστικού
κέντρου, των ιστορικών πυρήνων, ή άλλων πυκνοκατοικηµένων περιοχών όπου επικρατεί το συνεχές
σύστηµα δόµησης, θα απαιτείται πρόσθετα ένας επιπλέον χώρος στάθµευσης ανά µονάδα κατοικίας.
Οι ελάχιστες διαστάσεις ιδιωτικού χώρου στάθµευσης οχήµατος σε υπαίθριο ή κλειστό χώρο θα είναι
4,80Χ2,40µ.

8. Άλλες βοηθητικές οικοδοµές:
α) Το µήκος επαφής της βοηθητικής οικοδοµής (συµπεριλαµβανοµένου του ισόγειου
στεγασµένου χώρου στάθµευσης) µε το κοινό σύνορο µε άλλο τεµάχιο είναι ίσο ή µικρότερο
του 35% του µήκους του συνόρου της προς ανάπτυξης ιδιοκτησίας.
β) Το µέγιστο ύψος οποιουδήποτε µέρους της βοηθητικής οικοδοµής είναι:
Σηµείωση: Όλα τα µέρη της βοηθητικής οικοδοµής έχουν ύψος ίσο ή µικρότερο
των 3.50µ. από το συνεχόµενο έδαφος. Σε περιπτώσεις διενέργειας εκσκαφών
σε παρακείµενο οικόπεδο, ως συνεχόµενο έδαφος θα θεωρείται αυτό του υπό
ανάπτυξη τεµαχίου.

γ) Το µέγιστο ποσοστό κάλυψης της βοηθητικής οικοδοµής είναι ίσο ή µικρότερο
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του 10% του καθαρού εµβαδού του τεµαχίου της ανάπτυξης.
δ) Το εµβαδόν της βοηθητικής οικοδοµής, συµπεριλαµβανοµένου και τυχόν ισόγειου
στεγασµένου χώρου στάθµευσης, είναι ίσο ή µικρότερο του 25% του εµβαδού της αντίστοιχης
κύριας οικοδοµής.
ε) Η ελάχιστη απόσταση της βοηθητικής οικοδοµής από την κύρια είναι: .…………µ.
Σηµείωση: Η βοηθητική οικοδοµή, µε εξαίρεση την περίπτωση διαµπερών στεγασµένων χώρων
στάθµευσης οχηµάτων, δεν πρέπει να απέχει λιγότερο από 1,50µ. από την κύρια οικοδοµή.

ζ) -Για περιοχές Τοπικών Σχεδίων/ Σχεδίων Περιοχής: Το συνολικό µήκος επαφής βοηθητικών
οικοδοµών σε δύο όµορες ιδιοκτησίες (πάνω στο κοινό τους σύνορο) δεν υπερβαίνει το 50%
του µήκους του κοινού συνόρου.
-Για περιοχές της ∆ήλωσης Πολιτικής: Το συνολικό µήκος επαφής βοηθητικών οικοδοµών σε
δύο όµορες ιδιοκτησίες (πάνω στο κοινό τους σύνορο) δεν υπερβαίνει το 40% του µήκους του
κοινού συνόρου.
9. Άλλες κατασκευές, περιτοιχίσµατα και υπαίθριες βεράντες:
α) Η ελάχιστη απόσταση του µηχανοστασίου/ λεβητοστασίου/ φούρνου/ ψησταριάς
από τα µη οδικά σύνορα του τεµαχίου είναι:…………..µ.
Σηµείωση: Το µηχανοστάσιο/ λεβητοστάσιο/ φούρνος/ ψησταριά δεν πρέπει να απέχει λιγότερο από
1,80µ. από τα σύνορα του τεµαχίου. Υπόγειο µηχανοστάσιο κολυµβητικής δεξαµενής, υπόγεια
δεξαµενή νερού και υπόγειο αντλιοστάσιο νερού είναι δυνατό να εφάπτονται στα σύνορα του τεµαχίου,
εξαιρουµένου του οδικού.

β) Οι θέσεις των µηχανολογικών εγκαταστάσεων (δεξαµενή νερού, ηλιακά πλαίσια,
συµπιεστές, κ.α.) υποδεικνύονται στα σχέδια.
γ) Το ύψος του περιτοιχίσµατος, από το συνεχόµενο φυσικό έδαφος, κατά µήκος των συνόρων του
τεµαχίου µε οδό, πεζόδροµο, χώρο πρασίνου και µέχρι απόστασης 3,00µ. από αυτά, είναι:………µ.
Σηµείωση: Το προτεινόµενο περιτοίχισµα κατά µήκος των συνόρων του οικοπέδου µε οδό, πεζόδροµο,
χώρο πρασίνου και µέχρι απόστασης 3,00µ. από αυτά, πρέπει να έχει ύψος ίσο ή µικρότερο των
1,20µ. από το συνεχόµενο έδαφος.

δ) Το ύψος του περιτοιχίσµατος από το συνεχόµενο φυσικό έδαφος, κατά µήκος των υπόλοιπων
συνόρων του οικοπέδου, είναι:………..µ.
Σηµείωση: Το προτεινόµενο περιτοίχισµα κατά µήκος των υπόλοιπων συνόρων του οικοπέδου πρέπει
να έχει ύψος ίσο ή µικρότερο των 2,10µ. από το συνεχόµενο έδαφος.

ε) Το µέγιστο ύψος, από το συνεχόµενο έδαφος, του δαπέδου της υπαίθριας βεράντας ή αυλής που
βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 3,00µ. από τα σύνορα του οικοπέδου είναι:……….µ.
10. Υπόγειο (Συµπληρώνεται αν υπάρχει υπόγειο):
α) Το ύψος του δαπέδου του υπογείου κάτω από το επίπεδο του συνεχόµενου φυσικού
Εδάφους είναι:………..µ.
Σηµείωση:Το δάπεδο του υπογείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,20µ. κάτω από το επίπεδο του
συνεχόµενου φυσικού εδάφους.

β) Το ύψος της πλάκας της οροφής του υπογείου πάνω από το επίπεδο του συνεχόµενου
φυσικού εδάφους είναι:………..µ.
Σηµείωση:Η πλάκα της οροφής του υπογείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,50µ. πάνω από το
επίπεδο του συνεχόµενου φυσικού εδάφους.
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γ) Το υπόγειο απέχει από τον δηµόσιο δρόµο:…………..µ.
Σηµείωση:Το υπόγειο πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3,00µ. από τον δηµόσιο δρόµο.

11. Σοφίτα (Συµπληρώνεται αν υπάρχει σοφίτα):
Σηµείωση: Σοφίτα σηµαίνει κλειστό χώρο περιορισµένου εµβαδού, που βρίσκεται στο ανώτατο µέρος
της οικοδοµής που καλύπτεται από κεκλιµένη στέγη, και έχει ως δάπεδο και στέγη το ψηλότερο
οριζόντιο επίπεδο και ψηλότερη στέγη της οικοδοµής αντίστοιχα.

α) Το µέσο εσωτερικό ύψος της σοφίτας είναι:………...µ.
Σηµείωση 1- Για περιοχές Τοπικών Σχεδίων/ Σχεδίων Περιοχής: ∆εν υπολογίζεται στον συντελεστή
δόµησης το εµβαδόν χώρου σοφίτας µέσου ύψους 2,40µ., εφόσον η χρήση της είναι βοηθητική της
κύριας χρήσης και το εµβαδόν αυτό δεν είναι δυσανάλογο σε σχέση µε το εµβαδόν της κύριας χρήσης
της οικοδοµής.
Σηµείωση 2- Για περιοχές της ∆ήλωσης Πολιτικής: ∆εν υπολογίζεται στον συντελεστή δόµησης το
εµβαδόν χώρου σοφίτας µέσου ύψους 1,85µ. και µέγιστου ύψους 2,40µ., εφόσον η χρήση της είναι
βοηθητική της κύριας χρήσης και το εµβαδόν αυτό δεν είναι δυσανάλογο σε σχέση µε το εµβαδόν της
κύριας χρήσης της οικοδοµής.

β) Το ύψος στο ανώτατο εσωτερικό σηµείο της σοφίτας είναι:……….µ.
Σηµείωση 1- Για περιοχές Τοπικών Σχεδίων και Σχεδίων Περιοχής: Σε περίπτωση που στο µέρος του
χώρου που υπερβαίνει τα 2,40µ. δηµιουργούνται κατοικήσιµα δωµάτια, το εµβαδόν ολόκληρου του
χώρου θα λογίζεται στον συντελεστή δόµησης και ο χώρος θα λαµβάνεται υπόψη σε ότι αφορά το
ύψος και τον αριθµό ορόφων της οικοδοµής.
Σηµείωση 2- Για περιοχές της ∆ήλωσης Πολιτικής: Σε περίπτωση που στο µέρος του χώρου που
υπερβαίνει τα 1,85µ. δηµιουργούνται κατοικήσιµα δωµάτια, το εµβαδόν ολόκληρου του χώρου θα
λογίζεται στον συντελεστή δόµησης και ο χώρος θα λαµβάνεται υπόψη σε ότι αφορά το ύψος και τον
αριθµό ορόφων της οικοδοµής.

γ) Η σοφίτα διαθέτει περιορισµένο φυσικό αερισµό και φωτισµό µε φεγγίτες µόνο,
εντάσσεται αρµονικά στην οικοδοµή και η χρήση της είναι βοηθητική της κύριας
χρήσης.

Επισήµανση: Οι πρόνοιες που καταγράφονται στην παρούσα Εντολή και αφορούν κανονιστικές
διατάξεις (αποστάσεις, διαστάσεις, κλπ), προέρχονται από τις ισχύουσες, κατά τον χρόνο έκδοσης της
Εντολής, πρόνοιες των Παραρτηµάτων των Τοπικών Σχεδίων, των σχετικών Εντολών του Υπουργού
Εσωτερικών και της ∆ήλωσης Πολιτικής. Σε περίπτωση τροποποίησης των πιο πάνω προνοιών, θα
ισχύουν οι νέες πρόνοιες όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται. Ο µελετητής έχει την ευθύνη ελέγχου
των ισχυουσών, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προνοιών τόσο του Σχεδίου Ανάπτυξης, όσο
και των σχετικών Εντολών του Υπουργού Εσωτερικών.

8

12. Υπεύθυνη ∆ήλωση:
∆ηλώνω υπεύθυνα, εν γνώσει των συνεπειών του Νόµου, ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο
παρόν έντυπο και στο συνηµµένο Χωροταξικό ∆ιάγραµµα ∆όµησης, είναι αληθή και ορθά και
αντιλαµβάνοµαι ότι:
α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν περιληφθεί λανθασµένα/ ανακριβή στοιχεία, τα οποία
αφορούν ουσιώδη θέµατα (π.χ. συντελεστής δόµησης, ποσοστό κάλυψης, ύψος κύριας και
βοηθητικής οικοδοµής, αποστάσεις από σύνορα, επιχωµατώσεις, κλπ), η αίτηση θα απορρίπτεται,
χωρίς καµία εκ των προτέρων ενηµέρωση του αιτητή/ µελετητή.
β) Σε περίπτωση που µετά τη χορήγηση πολεοδοµικής άδειας διαπιστωθεί ότι έχουν δηλωθεί
λανθασµένα στοιχεία που αφορούν ουσιώδη θέµατα (όπως αναφέρονται πιο πάνω), η ισχύς της
πολεοδοµικής άδειας θα τερµατίζεται αυτόµατα και θα ενηµερώνεται σχετικά ο ιδιοκτήτης. Σε
περίπτωση επανάληψης του φαινοµένου από τον ίδιο µελετητή, θα ενηµερώνεται το ΕΤΕΚ για
επιβολή των προβλεπόµενων, µε βάση την σχετική Νοµοθεσία, και σύµφωνα µε την υποβληθείσα
βεβαίωση επαγγελµατικής ασφάλισης, ποινών. Καµία αίτηση µε τη διαδικασία της Πολεοδοµικής
Βεβαιότητας δεν θα παραλαµβάνεται από µελετητή, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε δηλώσει
λανθασµένα στοιχεία σε πέραν των δύο αιτήσεων που υποβλήθηκαν µε τη διαδικασία αυτή, ως
αναφέρεται πιο πάνω.
γ) Ο µελετητής αναλαµβάνει την ευθύνη ορθότητας των υποβαλλόµενων στοιχείων που αφορούν το
ιδιοκτησιακό καθεστώς της ακίνητης ιδιοκτησίας, δηλαδή στοιχεία και υπογραφές ιδιοκτητών,
έλεγχος εµπράγµατων βαρών (σε περίπτωση που η ιδιοκτησία είναι υποθηκευµένη, υποβάλλεται
δήλωση του ενυπόθηκου δανειστή ότι δεν φέρει ένσταση στην αιτούµενη ανάπτυξη), κλπ.
δ) Το παρόν έντυπο δεν περιορίζει τις πρόνοιες του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου,
Κανονισµών και Σχεδίων Ανάπτυξης.
Ονοµατεπώνυµο Μελετητή:………………………………………………………..
Αριθµός Μητρώου ΕΤΕΚ:

Αριθµός «Εξουσιοδότησης Εντολέα» * προς Μελετητή:…………

Ασφάλεια Επαγγελµατικής Ευθύνης: Αριθµός ………………. Ασφαλιστική Εταιρεία:………………

Υπογραφή: ………………………Ηµεροµηνία: ………………………

*Κανονισµός 4(2) των περί ∆εοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισµών
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Για επίσηµη χρήση:
Συνοπτική αναφορά και συστάσεις:

Υπογραφή Τεχνικού:…………………….Ηµεροµηνία:…………………
Παρατηρήσεις υπεύθυνου Λειτουργού και συστάσεις:

Υπογραφή Λειτουργού:…………………..Ηµεροµηνία:…………………
Απόφαση Πολεοδοµικής Αρχής:

Υπογραφή: ……………………………Ηµεροµηνία: ……………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Απαιτούµενα Υποβαλλόµενα έγγραφα και σχέδια:
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 3(2) των περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές
Προσφυγές) Κανονισµών, µε την αίτηση για χορήγηση πολεοδοµικής άδειας θα συνυποβάλλονται
τα ακόλουθα:
(α) Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της προς ανάπτυξη ιδιοκτησίας που να αποτυπώνει το
πραγµατικό καθεστώς κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, και σε περίπτωση που η αίτηση είναι
υποθηκευµένη, δήλωση του ενυπόθηκου δανειστή ότι δεν ενίσταται στην αιτούµενη ανάπτυξη.
Για τις αιτήσεις που εµπίπτουν σε περιοχές όπου Πολεοδοµική Αρχή είναι ο οικείος Επαρχιακός Λειτουργός
του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, δεν απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού εγγραφής ακίνητης
ιδιοκτησίας.

(β) πρόσφατο επίσηµο κτηµατικό σχέδιο της προς ανάπτυξη ιδιοκτησίας που να αποτυπώνει το
πραγµατικό καθεστώς κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στη µεγαλύτερη διαθέσιµη κλίµακα και
το οποίο δείχνει τη χωροθέτηση της αιτούµενης ανάπτυξης.
Για τις αιτήσεις που εµπίπτουν σε περιοχές όπου Πολεοδοµική Αρχή είναι ο οικείος Επαρχιακός Λειτουργός
του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, δεν απαιτείται η υποβολή επίσηµου κτηµατικού σχεδίου, αλλά
ανεπίσηµου κτηµατικού σχεδίου, το οποίο µπορεί να εκτυπωθεί από την διαδικτυακή πύλη του Τµήµατος
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.

Νοείται ότι, πρόσθετα στοιχεία δυνατό να απαιτηθούν από την Πολεοδοµική Αρχή κατά το στάδιο
της µελέτης της αίτησης.
Επιπρόσθετα των πιο πάνω, για αιτήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
Εντολής, θα υποβάλλονται στις Πολεοδοµικές Αρχές υποχρεωτικά και τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) Υπεύθυνη ∆ήλωση- Έντυπο Πολεοδοµικής Βεβαιότητας, υπογραµµένο από τον Μελετητή, στο
οποία καταγράφονται µε ακρίβεια όλα τα χαρακτηριστικά και δεδοµένα της αίτησης.
(β) Βεβαίωση του ΕΤΕΚ για Ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης του µελετητή του έργου, για
διασφάλιση της ανάληψης ευθύνης των υποβαλλόµενων στοιχείων.
(γ) Χωροταξικό ∆ιάγραµµα ∆όµησης (κλίµακα 1:200 ή και µικρότερη), το οποίο θα περιλαµβάνει:
• χωροταξικό σχέδιο- κάτοψη ισογείου, στο οποίο να σηµειώνονται οι αποστάσεις των
οικοδοµών µεταξύ τους και από τα σύνορα του υπό ανάπτυξη τεµαχίου, να υποδεικνύονται
οι απαιτούµενοι χώροι στάθµευσης, καθώς επίσης και το εµβαδόν των αντίστοιχων
τµηµάτων γης για κάθε µονάδα (για πέραν της µίας κατοικίας). Επίσης να σηµειώνονται
υψόµετρα του υφιστάµενου/ προτεινόµενου εδάφους, τόσο του υπό ανάπτυξη τεµαχίου όσο
και των παρακείµενων ιδιοκτησιών και δρόµων. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν
υψοµετρικές διαφορές ίσες ή µεγαλύτερες των δύο µέτρων εντός του τεµαχίου ανάπτυξης,
θα υποβάλλεται τοπογραφική και υψοµετρική αποτύπωση,
• κατόψεις, όψεις,
• 2 αντιπροσωπευτικές τοµές όπου θα δείχνεται η γραµµή του φυσικού εδάφους και τα
υψόµετρα των δρόµων,
• εµβαδογράµµατα για κάθε επίπεδο της οικοδοµής, µε διακριτό καθορισµό των επιφανειών οι
οποίες συνυπολογίζονται ή εξαιρούνται του εµβαδού που προκύπτει από τον ισχύοντα
συντελεστή δόµησης και το ποσοστό κάλυψης,
• εµβαδοµέτρηση για το υπό δηµιουργία οικόπεδο,
• φωτογραφίες του υπό ανάπτυξη τεµαχίου στις οποίες φαίνονται και οι γειτονικές ιδιοκτησίες.
Σηµείωση: Τα πιο πάνω θα υποβάλλονται σε µέγεθος χαρτιού Α3 (σε ένα φύλλο το χωροταξικό
σχέδιο- κάτοψη ισογείου, κατόψεις, εµβαδογράµµατα, και σε άλλο/α φύλλο/α οι όψεις, τοµές,
φωτογραφίες). Παράδειγµα επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
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Τα σχέδια και έγγραφα της αίτησης θα υποβάλλονται καταχωρηµένα σε ειδικό φάκελο που θα
διατίθεται δωρεάν προς τους Μελετητές από το Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου ή την
Πολεοδοµική Αρχή.
20.7
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