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Ν. 90/72
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
υπ’ Αρ. 977 της 8ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972
———
∆ΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ
Άρθρον
Συνοπτικός τίτλος.

1.

Μέρος Πρώτον.—ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερµηνεία.

2.

Μέρος ∆εύτερον.—ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ο Υπουργός.
Πολεοδοµική Αρχή.
Μεταβίβασις αρµοδιοτήτων του Υπουργού.
∆ιατάγµατα κ.λ.π. υπό του Υπουργού.

3.
4.
5.
6.

Μέρος Τρίτον.—ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟΝ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ
Παρασκευή χωρογραφήσεως και Σχεδίου διά την Νήσον και ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του
Σχεδίου διά την Νήσον.
Σκοποί του Σχεδίου διά την Νήσον.
Αναθεώρησις του Σχεδίου διά την Νήσον.

7.
8.
9.

3 του 46(Ι) του 2011
Μέρος Τέταρτο.— ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ, ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
10.
11.
12.
12Α.
12Β.
12Γ.
12∆.
12Ε
13.
14.
15.
16.
17.
18.
18Α

Τοπικά Σχέδια.
Σκοποί, τύπος κ.λ.π. του Τοπικού Σχεδίου.
2 του 11(Ι) του 2007. Πολεοδοµική Αρχή για την εκπόνηση ή την τροποποίηση Τοπικού
Σχεδίου.
Καταργήθηκε µε το 3 του 120(Ι) του 2014. 3 του 11(Ι) του 2007. Κοινό Συµβούλιο.
Καταργήθηκε µε το 3 του 120(Ι) του 2014. 3 του 11(Ι) του 2007. Συµφέρον µέλους Κοινού
Συµβουλίου.
4 του 120(Ι) του 2014. 3 του 11(Ι) του 2007. ∆ιαβούλευση µε πρόσωπο, σώµα ή αρχή.
3 του 11(Ι) του 2007. ∆ηµόσια Ακρόαση.
6 του 120(Ι) του 2014. Ακρόαση τοπικών αρχών.
Σχέδια Περιοχών.
4 του 11(Ι) του 2007. Αναθεώρηση Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής.
Τροποποίησις Τοπικών Σχεδίων και Σχεδίων Περιοχών.
Εκπόνησις Τοπικών Σχεδίων και Σχεδίων Περιοχών υπό τοπικών αρχών.
Μεταβίβασις αρµοδιοτήτων υπό του Υπουργού.
∆ηµοσίευσις Τοπικού Σχεδίου και Σχεδίου Περιοχής, ενστάσεις κατ’ αυτών και έγκρισις
αυτών.
5 του 46(Ι) του 2011. ∆ήλωσις Πολιτικής.
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19.

Σύγκρουσις µεταξύ σχεδίων αναπτύξεως.
Μέρος Πέµπτον.—ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ—ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Πολεοδοµική άδεια

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ερµηνεία «αναπτύξεως».
Πολεοδοµική άδεια.
∆ιάταγµα Αναπτύξεως.
Αιτήσεις διά πολεοδοµικήν άδειαν.
Ειδοποίησις περί αιτήσεως διά πολεοδοµικήν άδειαν και παραστάσεις.
Αποφάσεις επί αιτήσεων διά πολεοδοµικήν άδειαν.
∆ιά πολεοδοµικήν απόφασιν δέον να λαµβάνωνται υπ’ όψιν σχέδια αναπτύξεως κ.λ.π.
Συµπληρωµατικαί διατάξεις ως προς αιτήσεις διά πολεοδοµικήν άδειαν.
8 του 46(Ι) του 2011. Συνέπειες πολεοδοµικής άδειας.
Μητρώον αιτήσεων διά πολεοδοµικήν άδειαν.
Παραποµπή αιτήσεων διά πολεοδοµικήν άδειαν εις τον Υπουργόν.
Ιεραρχική προσφυγή κατά πολεοδοµικών αποφάσεων.
Ιεραρχική προσφυγή εν περιπτώσει παραλείψεως εκδόσεως πολεοδοµικής αποφάσεως.
Αναθεώρησις πολεοδοµικών αποφάσεων εις περιπτώσεις καθ’ ας απαιτείται αποζηµίωσις.
Συµπληρωµατικαί διατάξεις ως προς την αναθεώρησιν πολεοδοµικών αποφάσεων.
Λευκαί Ζώναι.
Ανάκλησις ή τροποποίησις πολεοδοµικής άδειας

36.

Εξουσία προς ανάκλησιν ή τροποποίησιν πολεοδοµικής άδειας.
Επιπρόσθετοι εξουσίαι ελέγχου

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

∆ιατάγµατα απαιτούντα τον τερµατισµόν της χρήσεως ή την µετατροπήν ή την αφαίρεσιν
οικοδοµών ή έργων.
∆ιατάγµατα ∆ιατηρήσεως.
∆ιατάγµατα Προστασίας ∆ένδρων.
Έλεγχος διαφηµίσεων.
∆εν απαιτείται αίτησις διά πολεοδοµικήν άδειαν διά διαφηµίσεις.
Πρέπουσα συντήρησις αχρησιµοποιήτου ακινήτου ιδιοκτησίας κ.λ.π.
Συµφωνίαι ρυθµίζουσαι την ανάπτυξιν ή χρήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας.
Συµπληρωµατικαί ∆ιατάξεις

44.
45.

Αίτησις προς καθορισµόν του εάν απαιτήται πολεοδοµική άδεια.
∆ικαίωµα δικαστικής προσφυγής.

45Α

9 του 46(Ι) του 2011. Προσωρινές διατάξεις για αδειοδότηση υφιστάµενων οικοδοµών ή υπό
δηµιουργία οικοπέδων.

45Β

9 του 120(Ι) του 2014. Προσωρινές διατάξεις για µη πραγµατοποίηση εργασιών του Κοινού
Συµβουλίου.
Μέρος Έκτον.—ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Επιβολή εις περιπτώσεις καθ’ ας απαιτείται πολεοδοµική άδεια

46.
47.
48.
49.
50.

Εξουσίαι προς επίδοσιν ειδοποιήσεως επιβολής.
Ιεραρχική προσφυγή εις τον Υπουργόν κατά ειδοποιήσεως επιβολής.
Ποιναί διά την µη συµµόρφωσιν προς ειδοποίησιν επιβολής.
Εκτέλεσις υπό της Πολεοδοµικής Αρχής έργων απαιτουµένων υπό της ειδοποιήσεως επιβολής.
Συµπληρωµατικαί διατάξεις ως προς ειδοποιήσεις επιβολής.
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51.
52.

Συνέπειαι πολεοδοµικής άδειας επί ειδοποιήσεως επιβολής.
Ισχύς ειδοποιήσεως επιβολής έναντι µεταγενεστέρας αναπτύξεως.
Επιβολή ελέγχου δυνάµει του άρθρου 42

53.
54.
55.

Ποινή διά παράλειψιν συµµορφώσεως προς ειδοποίησιν επιδοθείσαν δυνάµει του άρθρου 42.
Eκτέλεσις υπό της Πολεοδοµικής Aρχής έργων απαιτουµένων υπό ειδοποιήσεως δοθείσης
δυνάµει του άρθρου 42.
Συµπληρωµατικαί διατάξεις ως προς ειδοποιήσεις επιδοθείσας δυνάµει του άρθρου 42.
Επιβολή εις άλλας περιπτώσεις

56.
57.
58.
59.

Επιβολή ∆ιαταγµάτων εκδοθέντων δυνάµει του άρθρου 37.
Επιβολή ∆ιαταγµάτων Προστασίας ∆ένδρων και ∆ιατηρήσεως.
Επιβολή ελέγχου διαφηµίσεων.
Επιβολή εν σχέσει πρός αρχήν εις την οποίαν έχουσι µεταβιβασθή αρµοδιότητες.
Μέρος Έβδοµον.—ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Αναγκαστική απαλλοτρίωσις ακινήτου Ιδιοκτησίας.
Συµπληρωµατικαί διατάξεις ως προς το ποσόν της αποζηµιώσεως.
Πώλησις απαλλοτριωθείσης ακινήτου ιδιοκτησίας εις τον πρώην αυτής ιδιοκτήτην.
∆ιάθεσις απαλλοτριωθείσης ακινήτου ιδιοκτησίας οσάκις ο σκοπός δι’ ον απηλλοτριώθη αύτη
δεν καταστή εφικτός.
Επαναπαλλοτρίωσις διατεθείσης ακινήτου ιδιοκτησίας.
Εξουσία προς ακύρωσιν δουλειών και άλλων δικαιωµάτων.
Εκτόπισις προσώπων εξ απαλλοτριωθείσης ιδιοκτησίας.
Μέρος Όγδοον.—ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ
Απαιτήσεις δι’ αποζηµίωσιν και καταβολήν αποζηµιώσεως

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Καθορισµός αποζηµιώσεως.
Αποζηµίωσις και τρόπος καθορισµού αυτής.
Αποκλεισµός ή περιορισµός αποζηµιώσεως εις ωρισµένας περιπτώσεις.
Ουδεµία αποζηµίωσις, εάν επιτραπή άλλη τις ανάπτυξις.
Περαιτέρω περιορισµός αποζηµιώσεως.
Συµπληρωµατικαί διατάξεις ως προς το ποσόν της αποζηµιώσεως.
Πρόσωπα εις τα οποία καταβάλλεται αποζηµίωσις.
Καταβολή αποζηµιώσεως.
Ποικίλαι διατάξεις ως προς αποζηµιώσεις εις ωρισµένας περιπτώσεις

75.
76.
77.
78.
79.

Αποζηµίωσις εν σχέσει προς ∆ιατάγµατα Προστασίας ∆ένδρων και ∆ιατάγµατα ∆ιατηρήσεως.
Αποζηµίωσις διά περιορισµούς επί των διαφηµίσεων.
Αποζηµίωσις εν σχέσει προς ∆ιατάγµατα δυνάµει του άρθρου 37.
Αποζηµίωσις εις περιπτώσεις ανακλήσεως ή τροποποιήσεως πολεοδοµικής αδείας.
Εφαρµογή του άρθρου 78 εις ειδικάς περιπτώσεις αρνήσεως της χορηγήσεως πολεοδοµικής
αδείας ή χορηγήσεως τοιαύτης αδείας υπό όρους.
Μέρος Έννατον.—ΤΕΛΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ

80.

Επιβολή τέλους βελτιώσεως.
Μέρος ∆έκατον.—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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81.
82.
83.
84.
85.
85Α
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Εξουσία εισόδου.
Εξουσία της Πολεοδοµικής Αρχής όπως συνάπτη συµφωνίας µετ’ ιδιοκτητών περιοριζούσας
την χρήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας.
Οικονοµικαί διατάξεις.
Εφαρµογή και προσαρµογή ωρισµένων διατάξεων.
Ερµηνεία του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµου και αναστολή ωρισµένων
διατάξεων αυτού.
2 του 142(Ι) του 2018. Γνωστοποίηση στον ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας.
Κανονισµοί.
Αδικήµατα.
Ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος.
Κατάργησις του περί Εκθέσεως ∆ιαφηµίσεων (Έλεγχος) Νόµου.
2 του 76(Ι) του 2011. Ειδική διάταξη αναφορικά µε αίτηση για χορήγηση πολεοδοµικής άδειας.
2 του 16(Ι) του 2019.
5 του 39(Ι) του 2015. Ειδική διάταξη αναφορικά µε την αίτηση για τη χορήγηση πολεοδοµικής
άδειας για διαίρεση ακίνητης ιδιοκτησίας.
———

Ο περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος του 1972 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις την
επίσηµον εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας συµφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 90 του 1972
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
56 του 1982
7 του 1990
28 του 1991
91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(I) του 1999
142(Ι) του 1999
241(I) 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
33(Ι) του 2012
110(Ι) του 2012
150(Ι) του 2012
20(Ι) του 2013
65(Ι) του 2013
120(Ι) του 2014
39(Ι) του 2015
134(Ι) του 2015
24(Ι) του 2016
142(Ι) του 2018
16(Ι) του 2019.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας
Νόµοι του 1972 έως 2019.

Μέρος Πρώτον.—ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Ερµηνεία.

2.—(1) Εν τω παρόντι Νόµω, εκτός εάν εκ του κειµένου προκύπτη διάφορος
έννοια—
«αίτησις διά καθορισµόν» κέκτηται την υπό του εδαφίου (2) του άρθρου 44,
αποδιδοµένην εις τον όρον τούτον έννοιαν·

Κεφ. 224.
3 του 1960
78 του 1965
10 του 1966
75 του 1968
51 του 1971.

«ακίνητος ιδιοκτησία» κέκτηται την υπό του άρθρου 2 του περί Ακινήτου
Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµησις) Νόµου αποδιδοµένην εις τον
όρον τούτον έννοιαν·
«ανάπτυξις» κέκτηται την υπό του άρθρου 20 αποδιδοµένην εις τον όρoν τούτον
έννοιαν, «αναπτύσσειν» δε ερµηνεύεται αναλόγως·
«ανέγερσις», εν σχέσει προς οικοδοµήν, περιλαµβάνει επέκτασιν, µετατροπήν και
επανέγερσιν·
«ανοικτός χώρος» σηµαίνει οιανδήποτε ακίνητον ιδιοκτησίαν η οποία αφέθη ως
δηµόσιος κήπος, ή χρησιµοποιείται διά σκοπούς αναψυχής του κοινού, ή γην
αποτελούσαν κοιµητήριον το οποίον έπαυσε να χρησιµοποιήται·
«αξία», εν σχέσει προς ακίνητον ιδιοκτησίαν, σηµαίνει το ποσόν όπερ αύτη
αναµένεται να αποφέρη εάν πωληθή εις δηµοσίαν αγοράν υπό εκουσίου
πωλητού·
«αρµοδιότητες» περιλαµβάνει εξουσίας και καθήκοντα·

Κεφ. 31.
48 του 1964

«αρχαίον µνηµείον» κέκτηται την υπό του περί Αρχαιοτήτων Νόµου
αποδιδοµένην εις τον όρον τούτον έννοιαν·
«αρχή εις την οποίαν έχουσι µεταβιβασθή αρµοδιότητες» σηµαίνει οιονδήποτε
πρόσωπον, σώµα ή αρχήν ασκούσαν αρµοδιότητας του Υπουργού
µεταβιβασθείσας εις το πρόσωπον ή το σώµα τούτο ή την αρχήν ταύτην δυνάµει
του παρόντος Νόµου·
«Γενικόν ∆ιάταγµα Αναπτύξεως» σηµαίνει ∆ιάταγµα ως το εν τη παραγράφω (α)
του εδαφίου (2) του άρθρου 22 αναφερόµενον·
«γεωργία» περιλαµβάνει κηπουρικήν, καλλιέργειαν οπωρών, καλλιέργειαν
σπόρων, γαλακτοκοµίαν, κτηνοτροφίαν (περιλαµβάνουσαν την εκτροφήν παντός
ζώου προς παραγωγήν τροφής, ερίου, δερµάτων ή γουναρικών ή προς τον σκοπόν
της χρησιµοποιήσεως αυτού κατά την καλλιέργειαν της γης) , την χρήσιν γης διά
βοσκήν, καλαθοποιΐαν ή ως λειµώνος, λαχανοκήπου και φυτωρίου και την χρήσιν
γης ως δάσους οσάκις η χρήσις αύτη είναι επικουρική της καλλιεργείας της γης
δι’ άλλους γεωργικούς σκοπούς, «γεωργικός» δε ερµηνεύεται αναλόγως·

2(β) του 56 του 1982.
2(α) του 120(Ι) του
2014.
Κεφ. 96
14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964
65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969
13 του 1974
28 του 1974

«∆ήλωσις Πολιτικής» κέκτηται την υπό του άρθρου 18Α αποδιδοµένην εις τον
όρον τούτον έννοιαν·
«∆ήµος» κέκτηται την έννοιαν ην απέδωκεν εις τον όρον τούτον το άρθρον 2 του
περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµου, εξαιρουµένων των ‘αγροτικών
δήµων’ εν τη έννοια του εδαφίου (3) του άρθρου 3 του ιδίου Νόµου·
«διάθεσις» σηµαίνει διάθεσιν διά πωλήσεως, ανταλλαγής ή µισθώσεως ή διά της
συστάσεως οιασδήποτε δουλείας, δικαιώµατος ή προνοµίου ή καθ’ οιονδήποτε
άλλον τρόπον πλήν διά της αφιερώσεως, δωρεάς ή υποθήκης, «διαθέτειν» δε
ερµηνεύεται αναλόγως.
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24 του 1978
25 του 1979.

«∆ιάταγµα Αναπτύξεως» κέκτηται την υπό του άρθρου 22 αποδιδοµένην εις τον
όρον τούτον έννοιαν·
«∆ιάταγµα ∆ιατηρήσεως» κέκτηται την υπό του άρθρου 38 αποδιδοµένην εις τον
όρον τούτον έννοιαν·
«∆ιάταγµα Προστασίας ∆ένδρων» κέκτηται την υπό του άρθρου 39
αποδιδοµένην εις τον όρον τούτον έννοιαν·
«διαφήµισις» σηµαίνει πάσαν λέξιν, γράµµα, οµοίωµα, σήµα, τοιχοκόλλησιν,
πίνακα, ειδοποίησιν, έµβληµα ή παράστασιν, φωταγωγηµένην ή µη, η οποία έχει
τον χαρακτήρα διαφηµίσεως, αναγγελίας ή καθοδηγήσεως και χρησιµοποιείται εν
όλω ή εν µέρει διά τούς σκοπούς αυτών και (άνευ επηρεασµού των
προηγουµένων διατάξεων του παρόντος ορισµού) περιλαµβάνει παν ξύλινον
περίφραγµα ή παρόµοιον οικοδόµηµα χρησιµοποιούµενον, ή καταστάν
κατάλληλον προς χρήσιν, διά την έκθεσιν διαφηµίσεων, πάσα δε αναφορά εις
έκθεσιν διαφηµίσεων ερµηνεύεται αναλόγως·
«∆ικαστήριον» σηµαίνει αρµόδιον ∆ικαστήριον·
«Ειδικόν ∆ιάταγµα Αναπτύξεως» σηµαίνει ∆ιάταγµα ως το εν τη παραγράφω (β)
του εδαφίου (2) του άρθρου 22 αναφερόµενον·
«ειδοποίησις επιβολής» κέκτηται την υπό του άρθρου 46 αποδιδοµένην εις τον
όρον τούτον έννοιαν·
«εκκαθάρισις», εν σχέσει προς ακίνητον ιδιοκτησίαν, σηµαίνει την αφαίρεσιν
οικοδοµών ή υλικών εκ της ακινήτου ιδιοκτησίας, την ισοπέδωσιν της επιφανείας
αυτής και την εκτέλεσιν τοιούτων άλλων εργασιών εν σχέσει προς αυτήν οίαι
ήθελον καθορισθή·
«ιδιοκτήτης», εν σχέσει προς ακίνητον ιδιοκτησίαν, σηµαίνει το πρόσωπον το
οποίον είναι εγγεγραµµένον ή το οποίον δικαιούται να εγγραφή εις τα βιβλία του
Επαρχιακού Κτηµατολογικού Γραφείου ως ο ιδιοκτήτης αυτής·
«καθορισµός» κέκτηται την υπό του εδαφίου (2) του άρθρου 44 αποδιδοµένην εις
τον όρον τούτον έννοιαν·
«καθωρισµένος» (πλην εν σχέσει προς θέµατα ειδικώς απαιτούµενα ή
εξουσιοδοτούµενα υπό του παρόντος Νόµου όπως καθορισθώσι κατά διάφορον
τινα τρόπον) σηµαίνει καθωρισµένον υπό Κανονισµών ή ∆ιατάγµατος ή Εντολής,
εκδοθέντων ή δοθείσης δυνάµει του παρόντος Νόµου·
«Κανονισµοί» σηµαίνει Κανονισµούς εκδιδοµένους δυνάµει του παρόντος
Νόµου·

2 του 46(Ι) του 2011.

«κέλυφος οικοδοµής» σηµαίνει το οικοδοµηµένο περίβληµα οικοδοµής,
εξωτερικά, το οποίο σχηµατοποιείται από τον φέροντα οργανισµό του·
«Κοινόν Συµβούλιον» κέκτηται την υπό του άρθρου 12 αποδιδοµένην εις τον
όρον τούτον έννοιαν·
«Λευκή Ζώνη» κέκτηται την υπό του άρθρου 35 αποδιδοµένην εις τον όρον
τούτον έννοιαν·
«µέσον προσπελάσεως» περιλαµβάνει παν µέσον προσπελάσεως, ιδιωτικόν ή
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δηµόσιον, δι’ οχήµατα ή πεζούς, περιλαµβάνει δε ωσαύτως και οδόν·
«µετάλλευµα» περιλαµβάνει παν υλικόν έχον οικονοµικήν αξίαν και αποτελούν
µέρος του φλοιού της γης ή παραγόµενον φυσικώς εξ αυτού, περιλαµβανοµένου
και ορυκτού ελαίου, πίσσης, ασφάλτου και φυσικού αερίου, αλλ’ ουχί
µεταλλεύµατος εν διαλύσει ή δένδρων, ξυλείας και παροµοίων ειδών δασικών
προϊόντων·
«µηχανικαί εργασίαι» περιλαµβάνει την χάραξιν και κατασκευήν οδών και την
διαµόρφωσιν ή χάραξιν µέσων διόδου προς οδούς·
«νοµοθέτηµα» περιλαµβάνει πάσαν ∆ιοικητικήν Πράξιν·
«οδός» σηµαίνει οιανδήποτε οδόν, δηµοσίαν ή ιδιωτικήν, και περιλαµβάνει
οιονδήποτε δρόµον, πλατείαν, οδόν δηµοσίου περιπάτου, πάροδον, αδιέξοδον,
δροµίσκον, γέφυραν, ατραπόν διά πεζούς, ατραπόν δι’ εφίππους, δίοδον ή
µεγάλην δηµοσίαν οδόν, είτε αρτηριακήν είτε µη και ανεξαρτήτως του εάν
υφίσταται ή προτείνεται εν οιωδήποτε σχεδίω, και περιλαµβάνει παν
πεζοδρόµιον, ρείθρον ή µικρόν γεφύριον, υπόγειον διάβασιν, εναέριον δρόµον,
σήραγγα·
«οικοδοµαί ή έργα» περιλαµβάνει άχρηστα υλικά, απορρίµµατα και άλλα
αντικείµενα εναποτεθειµένα επί ακινήτου ιδιοκτησίας, αναφορά δε εις την
ανέγερσιν ή κατασκευήν οικοδοµών ή έργων ερµηνεύεται αναλόγως·
«οικοδοµή» περιλαµβάνει παν οικοδόµηµα εξ οιουδήποτε υλικού, τροχόσπιτον,
σκηνήν και παν µέρος οικοδοµής, αλλά δεν περιλαµβάνει µηχανήµατα ή
µηχανικάς εγκαταστάσεις περιλαµβανοµένας εντός οικοδοµής:
2 του 7 του 1990.

Νοείται ότι για τους σκοπούς του άρθρου 38 και εν γένει για οτιδήποτε αφορά
στην εξουσία προς έκδοση ∆ιατάγµατος ∆ιατηρήσεως, η λέξη ‘οικοδοµή’
σηµαίνει και µηχανήµατα ή µηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαµβάνονται στην
οικοδοµή ή είναι στερρώς συνδεδεµένες µε το έδαφος·
«οικοδοµικαί εργασίαι» περιλαµβάνει κατεδάφισιν, επανοικοδοµικάς εργασίας,
κτιριακάς µετατροπάς ή προσθήκας ή επιδιορθώσεις εις οικοδοµάς και άλλας
εργασίας κανονικώς εκτελουµένας υπό προσώπου ασκούντος την εργασίαν του
οικοδόµου·

2 του 46(Ι) του 2011.
Κεφ. 96.
14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964
65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969
13 του 1974
28 του 1974
24 του 1978
25 του 1979
80 του 1982
15 του 1983
9 του 1986
115 του 1986
199 του 1986
53 του 1987
87 του 1987
316 του 1987

«οικόπεδο» σηµαίνει τεµάχιο γης κατάλληλο για οικοδοµικούς σκοπούς, το οποίο
έχει προκύψει µε την υλοποίηση πολεοδοµικής άδειας δυνάµει του παρόντος
Νόµου ή και άδειας διαίρεσης δυνάµει του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών
Νόµου, για µετατροπή ή και διαίρεση ακίνητης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο ή και σε
χωριστά οικόπεδα και για την τελευταία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης από
την αρµόδια αρχή·
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108 του 1988
243 του 1988
122 του 1990
97(Ι) του 1992
45(Ι) του 1994
14(Ι) του 1996
52(Ι) του 1996
37(Ι) του 1997
72(Ι) του 1997
71(Ι) του 1998
35(Ι) του 1999
61(Ι) του 1999
81(Ι) του 1999
57(Ι) του 2000
66(Ι) του 2000
73(Ι) του 2000
126(Ι) του 2000
157(Ι) του 2000
26(Ι) του 2002
33(Ι) του 2002
202(Ι) του 2002
101(Ι) του 2006
21(Ι) του 2008
32(Ι) του 2008.

«ορισθείσα ηµέρα», εν σχέσει προς τον παρόντα Νόµον ή προς οιανδήποτε
διάταξιν του παρόντος Νόµου, σηµαίνει την συµφώνως προς το άρθρον 88
ορισθείσαν ηµεροµηνίαν διά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόµου ή,
αναλόγως της περιπτώσεως, της σχετικής διατάξεως του παρόντος Νόµου·
«πολεοδοµική άδεια» σηµαίνει άδειαν δυνάµει του Πέµπτου Μέρους υπό όρους ή
άνευ όρων, ο δε όρος «πολεοδοµική άδεια υπό όρους» περιλαµβάνει προσωρινήν
πολεοδοµικήν άδειαν·
«πολεοδοµική απόφασις» σηµαίνει απόφασιν ληφθείσαν προς χορήγησιν ή
άρνησιν χορηγήσεως άδειας δι’ ανάπτυξιν δυνάµει του Πέµπτου Μέρους ή προς
χορήγησιν αδείας δι’ ανάπτυξιν υπό όρους ή άνευ όρων, περιλαµβάνει δε
απόφασιν ληφθείσαν προς χορήγησιν προσωρινής πολεοδοµικής άδειας ή προς
καθορισµόν ή προς επίδοσιν ειδοποιήσεως δυνάµει του άρθρου 28·
«Πολεοδοµική Αρχή» κέκτηται την υπό του άρθρου 4 αποδιδοµένην εις τον όρον
τούτον έννοιαν·
«προσωρινή πολεοδοµική άδεια» κέκτηται την υπό του εδαφίου (4) του άρθρου
25 αποδιδοµένην εις τον όρον τούτον έννοιαν·
2 του 241(Ι) του
2002.
2(β) του 120(Ι) του
2014.

«σχέδιο ανάπτυξης» περιλαµβάνει Σχέδιο για τη Νήσο, Τοπικό Σχέδιο, Σχέδιο
Περιοχής και ∆ήλωση Πολιτικής, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 18Α, καθώς και οποιοδήποτε τέτοιο σχέδιο τροποποιήθηκε·
«Σχέδιον διά την Νήσον» κέκτηται την υπό του άρθρου 7 αποδιδοµένην εις τον
όρον τούτον έννοιαν και περιλαµβάνει αναφοράν εις το εν λόγω Σχέδιον
τροποποιηθέν συµφώνως προς το άρθρον 9·
«Σχέδιον Περιοχής» κέκτηται την υπό του άρθρου 13 αποδιδοµένην εις τον όρον
τούτον έννοιαν·

Κεφ. 96.
14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964

«τοπική αρχή» κέκτηται την αυτήν έννοιαν ως ο όρος «αρµοδία αρχή» εν τω περί
Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµω ή οιωδήποτε νόµω τροποποιούντι ή
αντικαθιστώντι τούτον·
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65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969.

«Τοπικόν Σχέδιον» κέκτηται την υπό του άρθρου 10 αποδιδοµένην εις τον όρον
τούτον έννοιαν και περιλαµβάνει αναφοράν εις το εν λόγω Σχέδιον τροποποιηθέν
συµφώνως προς το άρθρον 15·
2 του 46(Ι) του 2011.

«υπό δηµιουργία οικόπεδο» σηµαίνει τεµάχιο γης κατάλληλο για οικοδοµικούς
σκοπούς, το οποίο θα προκύψει µε την υλοποίηση σε ισχύ πολεοδοµικής άδειας
δυνάµει του παρόντος Νόµου ή/και άδειας διαίρεσης δυνάµει του περί Ρυθµίσεως
Οδών και Οικοδοµών Νόµου για µετατροπή ή και διαίρεση ακίνητης ιδιοκτησίας
σε οικόπεδο ή και σε χωριστά οικόπεδα και ο διαχωρισµός βρίσκεται σε στάδιο
που έχουν τοποθετηθεί τα κράσπεδα και οι δρόµοι είναι άνετα βατοί από οχήµατα
και έχει επιβεβαιωθεί η εµβαδοµέτρηση των οικοπέδων από πρόσωπο που είναι
αρµόδιο για το σκοπό αυτό·
«ο Υπουργός» κέκτηται την υπό του άρθρου 3 αποδιδοµένην εις τον όρον τούτον
έννοιαν·
«υφισταµένη ανάπτυξις» σηµαίνει οιανδήποτε ανάπτυξιν συµµορφουµένην προς
τας διατάξεις του άρθρου 21 και οιανδήποτε ανάπτυξιν συµπληρωθείσαν
συµφώνως προς πολεοδοµικήν άδειαν δεόντως χορηγηθείσαν και εγγραφείσαν
και συµµορφουµένην προς οιουσδήποτε όρους υπό τους οποίους αύτη
εχορηγήθη, οι δε όροι «υφισταµένη οικοδοµή» και «υφισταµένη χρήσις»
ερµηνεύονται αναλόγως·
«φράκτης» περιλαµβάνει ξύλινον φράκτην, φράκτην εκ πασσάλων, ή άλλως πως,
ως επίσης αναχώµατα και τοίχους·

2 του 46(Ι) του 2011.

«φέρων οργανισµός» σηµαίνει τα κατασκευαστικά µέρη οικοδοµής, τα οποία την
στηρίζουν στατικά (κολώνες, δοκοί, πλάκες, πρόβολοι)·
«χρήσις», εν σχέσει προς ακίνητον ιδιοκτησίαν, δεν περιλαµβάνει την χρήσιν
ακινήτου ιδιοκτησίας διά την εκτέλεσιν οιωνδήποτε οικοδοµικών ή άλλων
εργασιών επ’ αυτής.
(2) ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος Νόµου η ανάπτυξις ακινήτου ιδιοκτησίας
θεωρείται ως αρξαµένη—
(α) εάν η ανάπτυξις συνίσταται εις την εκτέλεσιν εργασιών, κατά τον χρόνον
καθ’ ον άρχονται αι εργασίαι αύται·
(β) εάν η ανάπτυξις συνίσταται εις την αλλαγήν χρήσεως, κατά τον χρόνον καθ’
ον άρχεται η νέα χρήσις·
(γ) εάν η ανάπτυξις συνίσταται εις τε την εκτέλεσιν εργασιών και την αλλαγήν
χρήσεως, κατά τον προγενέστερον των εν ταις προηγουµέναις παραγράφοις
αναφεροµένων χρόνων.
(3) Προς άρσιν οιασδήποτε αµφιβολίας οσάκις, δυνάµει οιασδήποτε διατάξεως
του παρόντος Νόµου, απαιτήται όπως η αξία συµφέροντός τινος εν ακινήτω
ιδιοκτησία εκτιµηθή υπό την προϋπόθεσιν ότι θα εχορηγείτο πολεοδοµική άδεια
δι’ ανάπτυξιν οιασδήποτε κατηγορίας, η προϋπόθεσις αύτη τίθεται νοουµένου ότι
πάσα τοιαύτη ανάπτυξις θα συνεµορφούτο προς τας διατάξεις οιουδήποτε
νοµοθετήµατος, άλλου του παρόντος Νόµου, το οποίον θα ήτο εφαρµόσιµον επ’
αυτής.
(4) Αι εν τω παρόντι Νόµω αναφοραί εις οιονδήπατε νοµοθέτηµα ερµηνεύονται,
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εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειµένου, ως αναφοραί εις το εν λόγω
νοµοθέτηµα ως τούτο δυνατόν να έχη τροποποιηθή υπό ή δυνάµει οιουδήποτε
άλλου νοµοθετήµατος, περιλαµβανοµένου και του παρόντος Νόµου.
Μέρος ∆εύτερον.—ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ο Υπουργός

3.—(1) Ο διά τους σκοπούς του παρόντος Νόµου Υπουργός είναι καθ’ όσον
αφορά το Τρίτον Μέρος ο Υπουργός Οικονοµικών, αλλαχού δε ο Υπουργός
Εσωτερικών, ο δε εν τω παρόντι Νόµω όρος «ο Υπουργός» ερµηνεύεται
αναλόγως και περιλαµβάνει παν πρόσωπον, σώµα ή αρχήν εξουσιοδοτηθείσαν
υπό του Υπουργού όπως ασκή τας δυνάµει του παρόντος Νόµου αρµοδιότητας
αυτού.
(2) Εν τη ασκήσει των δυνάµει του παρόντος νόµου αρµοδιοτήτων του ο
Υπουργός συµβουλεύεται οιανδήποτε Επιτροπήν συνιστωµένην δι’ αποφάσεως
του Υπουργικού Συµβουλίου προς τον σκοπόν τούτον, οιονδήποτε έτερον
Υπουργόν σχετικώς προς οιονδήποτε θέµα αφορών εις τας αρµοδιότητας του
Υπουργού τούτου και οιονδήποτε πρόσωπον, σώµα ή αρχήν διά την λήψιν
συµβουλής παρά της οποίας υπάρχει ειδική πρόβλεψις εν των παρόντι Νόµω ή εν
Κανονισµοίς εκδοθείσι δυνάµει τούτου, δύναται δε να συµβουλεύηται ωσαύτως
και οιαδήποτε έτερα πρόσωπα διαθέτοντα ειδικάς γνώσεις εφ’ οιουδήποτε
θέµατος επί του οποίου ο Υπουργός θα θεωρήση σκόπιµον όπως λάβη
συµβουλήν.

Πολεοδοµική Αρχή.

4.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, η Πολεοδοµική Αρχή
είναι, αναλόγως της περιπτώσεως, ο Υπουργός ή οιαδήποτε αρχή εις την οποίαν
έχουσι µεταβιβασθή αρµοδιότητες.
(2) Ανεξαρτήτως πάσης άλλης διατάξεως του παρόντος Νόµου, το Υπουργικόν
Συµβούλιον διά την καλυτέραν πραγµάτωσιν των σκοπών του παρόντος Νόµου
θα καθιδρύση διά Κανονισµών Συµβούλιον. Οι Κανονισµοί ούτοι θα
προβλέπωσι, µεταξύ άλλων, περί της επωνυµίας του Συµβουλίου, των
αρµοδιοτήτων αυτού, του αριθµού των υπό του Υπουργικού Συµβουλίου
διοριζοµένων µελών αυτού και των προσόντων των προσώπων άτινα θα
διορίζωνται και γενικώς περί της διαρθρώσεως και λειτουργίας του Συµβουλίου.
Ωσαύτως οι Κανονισµοί αύτοι θα δύνανται να προβλέπωσιν ότι άπασαι ή
οιαιδήποτε των δυνάµει του παρόντος νόµου αρµοδιοτήτων του Υπουργού
δύνανται να µεταβιβασθώσιν εις το Συµβούλιον, ή ότι το Συµβούλιον θα είναι η
δυνάµει του παρόντος Νόµου Πολεοδοµική Αρχή εν τοιαύτη δε περιπτώσει
άπασαι οι δυνάµει του παρόντος Νόµου αρµοδιότητες του Υπουργού δύνανται να
περιέλθωσιν εις το Συµβούλιον και να ασκώνται υπ’ αυτού.

Μεταβίβασις
αρµοδιοτήτων
του Υπουργού

5.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, ο Υπουργός δύναται
να µεταβιβάση, εάν δε τούτο απαιτηθή υπό του Υπουργικού Συµβουλίου δέον να
µεταβιβάση, εις οιονδήποτε πρόσωπον, σώµα ή αρχήν την εξουσίαν ασκήσεως
οιονδήποτε των δυνάµει του παρόντος Νόµου αρµοδιοτήτων του. Η τοιαύτη
µεταβίβασις δύναται να γίνη εις διάφορα πρόσωπα, σώµατα ή αρχάς εν σχέσει
προς διαφόρους περιοχάς ή εν σχέσει προς την άσκησιν διαφόρων αρµοδιοτήτων.
(2) Η τοιαύτη µεταβίβασις διενεργείται διά ∆ιατάγµατος εκδιδοµένου υπό του
Υπουργού και δηµοσιευοµένου εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας.

∆ιατάγµατα,
κ.λ.π., υπό του
Υπουργού.

6. Εν τη ενασκήσει των δυνάµει του παρόντος Νόµου αρµοδιοτήτων του ο
Υπουργός κέκτηται την εξουσίαν να εκδώση τοιαύτα ∆ιατάγµατα και να δώση
τοιαύτας Εντολάς οίας θεωρεί αναγκαίας ή επιθυµητάς προς επίτευξιν των
σκοπών του παρόντος Νόµου.
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Μέρος Τρίτον.—ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟΝ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ
Παρασκευή
χωρογραφήσεως και
Σχεδίου διά την
Νήσον και
ηµεροµηνία
ενάρξεως ισχύος του
Σχεδίου διά την
Νήσον.
3 του 56 του 1982.

7.—(1) Ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται, οφείλει δε εάν ούτως απαιτηθή υπό
του Υπουργικού Συµβουλίου, να ενεργήση, χωρογράφησιν της ∆ηµοκρατίας και
εκπόνησιν εκθέσεως επ’ αυτής και, µετά ταύτα, εκπόνησιν σχεδίου (εν τω
παρόντι Νόµω αναφεροµένου ως, «το Σχέδιον διά την Νήσον») και υποβολήν
αυτού εις το Υπουργικόν Συµβούλιον προς έγκρισιν.
(2) Μετά την έγκρισιν του Σχεδίου διά την Νήσον υπό του Υπουργικού
Συµβουλίου, ο Υπουργός δηµοσιεύει εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας
Γνωστοποίησιν δηλούσαν ότι το Σχέδιον διά την Νήσον ενεκρίθη και ότι τούτο
είναι διαθέσιµον προς επιθεώρησιν εις τοιούτον εν εκάστη επαρχία τόπον και
κατά τοιούτον τρόπον ως ο Υπουργός, ήθελε καθορίσει εν τη Γνωστοποιήσει.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου ως προς την αναθεώρησιν
και τροποποίησιν του Σχεδίου διά την Νήσον, το εν λόγω Σχέδιον λαµβάνει ισχύν
κατά την ηµεροµηνίαν κατά την οποίαν δηµοσιεύεται η υπό του εδαφίου (2)
απαιτουµένη γνωστοποίησις.

Σκοποί του Σχεδίου
διά την Νήσον.

8. ∆ιά του Σχεδίου διά την Νήσον θα προδιαγράφηται η ακολουθητέα γενική
πολιτική ως προς την προαγωγήν και έλεγχον της αναπτύξεως, άνευ δε
επηρεασµού της γενικότητος των ανωτέρω δύναται να παρέχηται ένδειξις των
προθέσεων της Κυβερνήσεως αναφορικώς προς την χρήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας
εν τη ∆ηµοκρατία περιλαµβανοµένων της κατανοµής του πληθυσµού, της
βιοµηχανίας και του εµπορίου, του τουρισµού, του τύπου των υπηρεσιών
µεταφοράς και των δηµοσίων υπηρεσιών, του καθορισµού περιοχών ειδικού
κοινωνικού, ιστορικού, αρχιτεκτονικού ή µορφωτικού ενδιαφέροντος ή φυσικής
καλλονής και άλλων θεµάτων ευρυτέρας ή τοπικής σηµασίας.

Αναθεώρησις του
Σχεδίου διά την
Νήσον.

9.—(1) Το Σχέδιον διά την Νήσον τελεί υπό διαρκή αναθεώρησιν υπό του
Υπουργού και αποτελεί το θέµα εκθέσεως υποβαλλοµένης υπ’ αυτού εις το
Υπουργικόν Συµβούλιον κατά διαστήµατα µη υπερβαίνοντα το έν έτος.
(2) Η έκθεσις περιλαµβάνει τοιαύτας προτάσεις προς τροποποίησιν του Σχεδίου
διά την Νήσον οίας ο Υπουργός θεωρεί επιθυµητάς.
(3) Το Σχέδιον διά την Νήσον τροποποιείται ως το Υπουργικόν Συµβούλιον
ήθελεν από καιρού εις καιρόν αποφασίσει.
(4) Γνωστοποίησις περί οιασδήποτε τροποποιήσεως του Σχεδίου διά την Νήσον
γενοµένης συµφώνως προς απόφασιν του Υπουργικού Συµβουλίου δηµοσιεύεται
κατά τον αυτόν τρόπον ως η γνωστοποίησις περί της εγκρίσεως του Σχεδίου, η δε
ηµεροµηνία ενάρξεως της ισχύος του ούτω τροποποιηθέντος Σχεδίου διά την
Νήσον προσδιορίζεται οµοίως.
3 του 46(Ι) του 2011
Μέρος Τέταρτο.— ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ, ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τοπικά Σχέδια.

10.—(1) Ο Υπουργός δύναται, οφείλει δε εάν ούτως απαιτηθή υπό του
Υπουργικού Συµβουλίου, να ενεργήση επισκόπησιν οιασδήποτε περιοχής και
εκπονήση σχέδιον (εν τω παρόντι Νόµω αναφερόµενον ως «Τοπικόν Σχέδιον»)
διά την περιοχήν ταύτην συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Μέρους και
οιωνδήποτε Κανονισµών εκδιδοµένων δυνάµει του παρόντος Νόµου και
τηρουµένων των διατάξεων αυτών.
(2) Η περιοχή αύτη (εν τω παρόντι Νόµω αναφεροµένη ως «Περιοχή Τοπικού
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Σχεδίου») ορίζεται δι’ αναφοράς προς χάρτην.
Σκοποί, τύπος, κ.λ.π.,
του Τοπικού Σχεδίου.

11.—(1) Σκοποί του Τοπικού Σχεδίου είναι η διασφάλισις µεθοδικής αναπτύξεως
εν τω συµφέροντι της υγείας, των ανέσεων, της εξυπηρετήσεως και της γενικής
ευηµερίας της κοινότητος, η ένδειξις των γενικών αρχών επί των οποίων η εν τη
περιοχή ανάπτυξις θα προάγηται και ελέγχηται, η καθοδήγησις ως προς την
επιλογήν ή ο καθορισµός χώρων δι’ ειδικούς σκοπούς, είτε διά της επ’ αυτών
διενεργείας αναπτύξεως ή άλλως πως, η προστασία χαρακτηριστικών στοιχείων ή
περιοχών κοινωνικής, ιστορικής ή αρχιτεκτονικής σηµασίας, η διασφάλισις
συγκοινωνιακών γραµµών οδικών αρτηριών, διασωληνώσεων και άλλων
υπηρεσιών και η ένδειξις των σταδίων κατά τα οποία δέον να διενεργηθή η
ανάπτυξις.

4 του 56 του 1982.

(2) Εν παντί Τοπικώ Σχεδίω λαµβάνονται υπ’ όψιν αι επιδιώξεις και οι σκοποί
του τυχόν ισχύοντος Σχεδίου διά την Νήσον.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων οιωνδήποτε Κανονισµών εκδοθέντων δυνάµει
του παρόντος Νόµου προς ρύθµισιν του τύπου και του περιεχοµένου των
Τοπικών Σχεδίων, παν Τοπικόν Σχέδιον περιλαµβάνει τοιούτους χάρτας και
τοιούτο περιγραφικόν υλικόν ως ήθελον απαιτηθή προς επεξήγησιν των εν λόγω
προτάσεων µετά τοιούτου βαθµού λεπτοµερείας οίος ήθελεν αρµόζει εις διάφορα
τµήµατα της Περιοχής Τοπικού Σχεδίου, ορίζει δε τον πληθυσµόν διά τον οποίον
το Σχέδιον θα κάµη πρόβλεψιν και παρέχει ένδειξιν των σκοπουµένων ζωνών
γενικής χρήσεως ως προς γην και οικοδοµάς και των απαιτουµένων προς
προστασίαν και εξυπηρέτησιν των ζωνών τούτων συγκοινωνιών· παν δε τοιούτο
Σχέδιον δύναται ειδικώς να προσδιορίζη τους χώρους των προτεινοµένων οδών,
δηµοσίων και άλλων κτιρίων και έργων, αεροδροµίων, δηµοσίων κήπων, χώρων
αναψυχής, περιοχών προστασίας της φύσεως και άλλων ανοικτών χώρων και των
εις αυτούς προσπελάσεων, ή να προβλέπη την κατανοµήν περιοχών προς χρήσιν
διά κατοικίας ή διά γεωργικούς, βιοµηχανικούς, εµπορικούς, τουριστικούς ή
άλλους, σκοπούς οιασδήποτε κατηγορίας οριζοµένης εν τω Σχεδίω.
(4) Άνευ επηρεασµού της γενικότητος του εδαφίου (3), Τοπικόν Σχέδιον δύναται
να προβλέπη διά θέµατα αναφερόµενα, µεταξύ άλλων—
(α)—(i) εις την απόστασιν µεταξύ οικοδοµών, την απόστασιν µεταξύ οικοδοµών
και συνόρων και την απόστασιν µεταξύ οικοδοµών και του κέντρου οιασδήποτε
οδού·
(ii) ως προς οικόπεδα, εις την αναλογίαν ή την ποσοστιαίαν αναλογίαν της γης η
οποία δύναται να καλυφθή υφ’ οιωνδήποτε οικοδοµών·
(iii) εις το ελάχιστον µέγεθος οικοπέδων·
(iv) εις το ύψος οικοδοµών·
(v) εις το εµβαδόν του δαπέδου οικοδοµών·
(vi) εις την έκτασιν ακινήτου ιδιοκτησίας η οποία θα προορισθή και επιφυλαχθή
αποκλειστικώς διά την στάθµευσιν οχηµάτων και διά την δηµιουργίαν δηµοσίων
χώρων σταθµεύσεως·
(β) εις την επιφύλαξιν χώρων διά νέας οδούς·
(γ) εις την αχρήστευσιν οιασδήποτε υφισταµένης οδού·
(δ) εις την πυκνότητα του πληθυσµού εν οιαδήποτε περιοχή·
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(ε) εις τον προορισµόν εκτάσεων διά δηµοσίους ανοικτούς χώρους.
2 του 11(Ι) του 2007.
Πολεοδοµική Αρχή
για την εκπόνηση ή
την τροποποίηση
Τοπικού Σχεδίου.

12. Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, ο Υπουργός είναι
υπεύθυνος για την εκπόνηση ή την τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου.

3 του 11(Ι) του 2007.
Κοινό Συµβούλιο.

12Α. Καταργήθηκε µε το 3 του 120(Ι) του 2014.

3 του 11(Ι) του 2007.
Συµφέρον µέλους
Κοινού Συµβουλίου.
158(Ι) του 1999.

12Β. Καταργήθηκε µε το 3 του 120(Ι) του 2014.

4 του 120(Ι) του
2014.
3 του 11(Ι) του 2007.
∆ιαβούλευση µε
πρόσωπο, σώµα ή
αρχή.

12Γ.-(1) Κατά την εκπόνηση ή τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου, ο Υπουργός
λαµβάνει υπόψη τις απόψεις ή εισηγήσεις οποιουδήποτε προσώπου, σώµατος ή
αρχής, συµπεριλαµβανοµένων και των τοπικών αρχών που εµπίπτουν στην
Περιοχή Τοπικού Σχεδίου, που υποβάλλονται γραπτώς, κατόπιν σχετικής
πρόσκλησης που δηµοσιεύεται, κατά τρόπο και εντός χρονικής περιόδου που
καθορίζεται στη δηµοσίευση.
(2) Οι κατά το εδάφιο (1) υποβαλλόµενες απόψεις και εισηγήσεις κατατίθενται σε
ειδικό µητρώο, το οποίο µπορεί να επιθεωρήσει κάθε ενδιαφερόµενος κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες και κατάλογος όσων έχουν υποβάλει απόψεις και
εισηγήσεις κατά τον τύπο που θα ορίσει ο Υπουργός, δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και αποστέλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για
ενηµέρωση.

3 του 11(Ι) του 2007.
∆ηµόσια Ακρόαση.
5 του 120(Ι) του
2014.

12∆. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 12Γ, κατά την εκπόνηση ή
τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου, σύµφωνα µε το άρθρο 15, ο Υπουργός λαµβάνει
υπόψη τις παραστάσεις που είναι δυνατό να κατατεθούν από κάθε ενδιαφερόµενο
και ειδικά από τις εµπλεκόµενες τοπικές αρχές, σε δηµόσια ακρόαση που
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε διαδικασία που καθορίζεται µε Εντολή που
εκδίδεται από τον Υπουργό:
Νοείται ότι η δηµόσια ακρόαση δεν µπορεί να διαρκέσει πέραν των σαράντα πέντε
εργάσιµων ηµερών, από την ηµεροµηνία έναρξής της:
Νοείται, περαιτέρω, ότι οι ανωτέρω παραστάσεις κατατίθενται και εγγράφως στον
Υπουργό πριν από την πραγµατοποίηση της ακρόασης.
(2) Σε περίπτωση που ο Υπουργός διαπιστώσει ότι η προθεσµία που καθορίζεται
στο ανωτέρω εδάφιο (1) δεν επαρκεί για την κατάθεση του συνόλου των
παραστάσεων σε δηµόσια ακρόαση, ο Υπουργός έχει την εξουσία να αποφασίσει
οριστικά για τις παραστάσεις που θα κατατεθούν κατά την ακρόαση, ώστε να
παρασχεθεί η δυνατότητα κατάθεσης αντιπροσωπευτικών παραστάσεων:
Νοείται ότι όσες παραστάσεις δεν καταστεί δυνατό να παρουσιασθούν κατά τη
δηµόσια ακρόαση θα ληφθούν υπόψη κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12Γ.

6 του 120(Ι) του
2014.
Ακρόαση τοπικών
αρχών.

12Ε. Επιπρόσθετα από τις διατάξεις των άρθρων 12Γ και 12∆, κατά την εκπόνηση ή
τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου, σύµφωνα µε το άρθρο 15, ο Υπουργός καλεί όλες τις
τοπικές αρχές που εµπίπτουν στη Περιοχή Τοπικού Σχεδίου να καταθέσουν τις
απόψεις τους, καθώς και σχετικά κατά την κρίση του εµπλεκόµενα κυβερνητικά
τµήµατα και άλλους φορείς, για να παρουσιάσουν τις απόψεις και εισηγήσεις που
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έχουν υποβάλει γραπτώς µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 12Γ.
Σχέδια περιοχών.

13. Ο Υπουργός δύναται να παρασκευάση λεπτοµερείς προτάσεις (εν τω παρόντι
Νόµω αναφεροµένας ως «Σχέδιον Περιοχής») δι’ οιονδήποτε τµήµα Περιοχής
Τοπικού Σχεδίου ή δι’ οιανδήποτε άλλην περιοχήν, αι δε προηγούµεναι διατάξεις του
παρόντος Μέρους εφαρµόζονται εν σχέσει προς οιονδήποτε Σχέδιον Περιοχής ως
εφαρµόζονται εν σχέσει προς Τοπικόν Σχέδιον. Οσάκις οιαδήποτε περιοχή η οποία
καλύπτεται υπό Σχεδίου Περιοχής εκπονηθέντος υπό του Υπουργού εµπίπτη εις την
περιοχήν η οποία καλύπτεται υπό Τοπικού Σχεδίου, το Σχέδιον Περιοχής τούτο
αποτελεί µέρος του τοιούτου Τοπικού Σχεδίου.

4 του 11(Ι) του 2007.
Αναθεώρηση
Τοπικού Σχεδίου ή
Σχεδίου Περιοχής.

14. (1) Κάθε Τοπικό Σχέδιο και Σχέδιο Περιοχής τελεί υπό διαρκή αναθεώρηση και
αποτελεί το θέµα έκθεσης που δηµοσιεύεται από τον Υπουργό, κατά διαστήµατα που
δεν υπερβαίνουν τα πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
γνωστοποίησης σύµφωνα µε το εδάφιο (8) του άρθρου 18 ή τα επτά χρόνια από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της γνωστοποίησης σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του άρθρου
18, οποιοδήποτε από τα δύο είναι το µικρότερο.
(2) Η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει διαπιστώσεις αναφορικά µε την επίτευξη των
στόχων του Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής και την εφαρµογή των προνοιών
του, θέσεις και παρατηρήσεις αναφορικά µε εξελίξεις που επηρεάζουν την εφαρµογή
του και τις γενικές κατευθύνσεις και πολιτικές που ο Υπουργός θεωρεί επιθυµητές σε
περίπτωση ενδεχόµενης τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής.
(3) Η έκθεση είναι δυνατό να προνοεί για τη µη τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου ή
Σχεδίου Περιοχής, σε περίπτωση που αυτό κρίνεται δικαιολογηµένο από τον Υπουργό.

Τροποποίησις
Τοπικών Σχεδίων και
Σχεδίων Περιοχών.

15. —(1) Οιονδήποτε Τοπικόν Σχέδιον και οιονδήποτε Σχέδιον Περιοχής
τροποποιούνται ως ο Υπουργός ήθελεν από καιρού εις καιρόν διατάξει, Τοπικόν δε
Σχέδιον θεωρείται ως τροποποιηθέν υφ’ οιουδήποτε Σχεδίου Περιοχής καθ’ ην έκτασιν
το τελευταίον τούτο διαφέρει του Τοπικού Σχεδίου.

4 του 46(Ι) του 2011.

(2) Τοπικό Σχέδιο ή Σχέδιο Περιοχής που τροποποιείται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
θεωρείται ως νέο, εξ’ υπαρχής γενόµενο, αυτοτελές Σχέδιο.

Εκπόνησις Τοπικών
Σχεδίων και Σχεδίων
Περιοχών υπό
τοπικών αρχών.

16.—(1) Άνευ επηρεασµού των διατάξεων του παρόντος Μέρους, οιαδήποτε τοπική
αρχή δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον, οφείλει δε εάν ούτως απαιτηθή υπό του
Υπουργού, να εκπονήση και υποβάλη εις τον Υπουργόν οιονδήποτε Τοπικόν Σχέδιον ή
οιονδήποτε Σχέδιον Περιοχής διά την περιοχήν της τοιαύτης τοπικής αρχής ή δι’
οιονδήποτε τµήµα αυτής, ο δε Υπουργός δύναται να υιοθετήση οιονδήποτε Τοπικόν
Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής ούτως υποβληθέν εις αυτόν, είτε άνευ τροποποιήσεως είτε
µετά τοιούτων τροποποιήσεων οίας θεωρεί σκοπίµους, ή δύναται να αρνηθή να
υιοθετήση τούτο. Παν Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής υιοθετηθέν υπό του
Υπουργού δυνάµει του παρόντος άρθρου θεωρείται ως εκπονηθέν υπ’ αυτού.
(2) Άνευ επηρεασµού των διατάξεων του παρόντος Μέρους, οιαδήποτε τοπική αρχή
δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον, οφείλει δε εάν ούτως απαιτηθή υπό του Υπουργού,
να υποβάλη εις τον Υπουργόν προτάσεις διά τοιαύτας τροποποιήσεις ή προσθήκας εις
οιονδήποτε Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής διά την περιοχήν της εν λόγω
τοπικής αρχής ή οιονδήποτε τµήµα αυτής οίαι φαίνονται αυτή σκόπιµοι ή, αναλόγως
της περιπτώσεως, ήθελον απαιτηθή υπό του Υπουργού, ο δε Υπουργός δύναται να
τροποποιήση το εν λόγω Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής καθ’ ην έκτασιν ούτος
θεωρεί σκόπιµον, λαµβάνων υπ’ όψιν τας προτάσεις ταύτας και πάντα άλλον ουσιώδη
παράγοντα..

Μεταβίβασις
αρµοδιοτήτων υπό
του Υπουργού.

17. Υπό την επιφύλαξιν τοιούτων όρων και αιπαιτήσεων ή περιορισµών οίους ήθελεν
ορίσει, ο Υπουργός δύναται, διά ∆ιατάγµατος, να µεταβιβάση εις οιονδήποτε
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6(α) του 11(Ι) του
2007.

6(β) του 11(Ι) του
2007.

πρόσωπον, σώµα ή αρχήν το καθήκον της εκπνονήσεως οιουδήποτε Τοπικού Σχεδίου
και της µετά ταύτα αναθεωρήσεως και τροποποιήσεως αυτού. Παν Σχέδιον εκπονηθέν
δυνάµει τοιούτων µεταβιβασθεισών εξουσιών απαιτείται όπως υποβληθή εις τον
Υπουργόν συµφώνως προς τους όρους του ∆ιατάγµατος, ο δε Υπουργός δύναται να
απορρίψη παν τοιούτο Σχέδιον ή να εγκρίνη τούτο είτε άνευ τροποποιήσεως είτε µετά
τοιούτων τροποποιήσεων οίας θεωρεί καταλλήλους. Άµα ως δοθή γνωστοποίησις περί
της υπό του Υπουργού εγκρίσεως οιουδήποτε Σχεδίου υποβληθέντος αυτώ συµφώνως
προς το παρόν άρθρον, το Σχέδιον θεωρείται, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόµου,
ως Σχέδιον εκπονηθέν υπό του Υπουργού, υπό την επιφύλαξιν δε των εξουσιών αυτού
προς µεταβίβασιν αρµοδιοτήτων η αναθεώρησις και τροποποίησις αυτού αποτελεί
ευθύνην του Υπουργού.

3 του 7 του 1990.
∆ηµοσίευση Τοπικού
Σχεδίου και Σχεδίου
Περιοχής.
7(α) του 120(Ι) του
2014.

18.— (1) Προτού ο Υπουργός προβεί στην εκπόνηση ή την τροποποίηση Τοπικού
Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής ή στην υιοθέτηση ή την έγκριση ενός τέτοιου σχεδίου που
υποβλήθηκε προς αυτόν δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 16 ή του άρθρου 17,
οφείλει να λαµβάνει υπόψη τις απόψεις και εισηγήσεις οποιουδήποτε προσώπου,
σώµατος ή αρχής που υποβάλλονται σε αυτόν, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 12Γ, 12∆
και 12Ε.

7(γ) του 11(Ι) του
2007.

(2) Εφόσον εκπονηθεί, τροποποιηθεί, υιοθετηθεί ή εγκριθεί Τοπικό Σχέδιο ή Σχέδιο
Περιοχής κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, ο Υπουργός καταθέτει
αντίγραφο του Σχεδίου αυτού στο γραφείο κάθε τοπικής αρχής, η περιοχή της οποίας
εµπίπτει στην περιοχή του Σχεδίου, στο γραφείο της οικείας Επαρχιακής ∆ιοίκησης
και στα κεντρικά και στο οικείο επαρχιακό γραφείο του Τµήµατος Πολεοδοµίας και
Οικήσεως και δηµοσιεύει σχετική γνωστοποίηση.
(3) Η προβλεπόµενη στο προηγούµενο εδάφιο γνωστοποίηση καθιστά γνωστό στο
κοινό ότι το Τοπικό Σχέδιο ή Σχέδιο Περιοχής είναι διαθέσιµο προς επιθεώρηση κατά
πάντα εύλογο χρόνο και—
(α) ∆ηµοσιεύεται στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και σε δύο τουλάχιστον
ηµερήσιες εφηµερίδες· και

7(δ) του 11(Ι) του
2007.

(β) αναρτάται στις πινακίδες γνωστοποιήσεων ή σε άλλα περίοπτα σηµεία των
γραφείων κάθε τοπικής αρχής, η περιοχή της οποίας εµπίπτει στην περιοχή του
Σχεδίου, του γραφείου της οικείας Επαρχιακής ∆ιοίκησης και των κεντρικών και του
οικείου επαρχιακού γραφείου του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως.
(4) Το Τοπικό Σχέδιο ή Σχέδιο Περιοχής, στο οποίο αφορά γνωστοποίηση που
εκδόθηκε κατά τις διατάξεις του εδαφίου (2), τίθεται σε ισχύ την ηµέρα που η
γνωστοποίηση αυτή θα δηµοσιευτεί στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και θα
τηρηθούν οι λοιπές προϋποθέσεις των εδαφίων (2) και (3).

7(ε) του 11(Ι) του
2007.
2 του 28 του 1991.

(5) Μέσα σε προθεσµία τεσσάρων µηνών από τη δηµοσίευση της γνωστοποίησης στην
επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας µπορούν να υποβληθούν γραπτώς στον Υπουργό
αιτιολογηµένες ενστάσεις βασιζόµενες σε συγκεκριµένους λόγους.

7(στ) του 11(Ι) του
2007.

(6) Μετά την πάροδο της προθεσµίας που ορίζεται στο εδάφιο (5), ο Υπουργός
εξετάζει τις ενστάσεις εντός περιόδου δεκατεσσάρων µηνών και υποβάλλει στο
Υπουργικό Συµβούλιο το Τοπικό Σχέδιο ή Σχέδιο Περιοχής, µαζί µε τις ενστάσεις που
υποβλήθηκαν, καθώς και τις δικές του παρατηρήσεις και συστάσεις.
(7) Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία είτε να επικυρώσει το Τοπικό Σχέδιο ή
Σχέδιο Περιοχής ως έχει είτε να επιφέρει σε αυτό τις κατά την κρίση του αναγκαίες
τροποποιήσεις.

7(ζ) του 11(Ι) του

(8) Αντίγραφα του Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής, όπως αυτό εγκρίθηκε από το
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2007.

Υπουργικό Συµβούλιο, κατατίθενται στα γραφεία κάθε τοπικής αρχής, η περιοχή της
οποίας εµπίπτει στην περιοχή του Σχεδίου, στο γραφείο της οικείας Επαρχιακής
∆ιοίκησης, και στα κεντρικά και στο οικείο επαρχιακό γραφείο του Τµήµατος
Πολεοδοµίας και Οικήσεως σχετική γνωστοποίηση µε την οποία καθίσταται γνωστό
ότι το Τοπικό Σχέδιο ή Σχέδιο Περιοχής είναι διαθέσιµο προς επιθεώρηση κατά πάντα
εύλογο λόγο, δηµοσιεύεται στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και κατ’ άλλο
τρόπο που τυχόν θα ορίσει το Υπουργικό Συµβούλιο.
(9) Οι Τροποποιήσεις που γίνονται σε Τοπικό Σχέδιο ή Σχέδιο Περιοχής κατά τις
διατάξεις του εδαφίου (7) τίθενται σε ισχύ κατά την ηµέρα που θα δηµοσιευτεί η κατά
το προηγούµενο εδάφιο γνωστοποίηση στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και
τηρηθούν οι λοιπές προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου κατά τρόπο όµως που να
µην επηρεάζονται πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν δυνάµει της κατά το εδάφιο (2)
γνωστοποίησης.

7(η) του 11(Ι) του
2007.
7(β) του 120(Ι) του
2014.

(10) Τα καθοριζόµενα στα εδάφια (2) µέχρι και (9) εφαρµόζονται και σε περίπτωση
που ο Υπουργός κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία η τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου ή
Σχεδίου Περιοχής, κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 14.

5 του 46(Ι) του 2011.
∆ήλωσις Πολιτικής.
2 του 20(Ι) του 2013.

18Α.—(1) Ο Υπουργός δύναται, και οφείλει αν αυτό απαιτηθεί από το Υπουργικό
Συµβούλιο, να εκπονήσει ∆ήλωση Πολιτικής αναφορικά µε την οποία θα εξετάζονται
αιτήσεις για πολεοδοµική άδεια για ανάπτυξη, σε οποιαδήποτε περιοχή για την οποία
δεν βρίσκεται σε ισχύ Τοπικό Σχέδιο ή Σχέδιο Περιοχής µε σκοπό τη µεθοδική
ανάπτυξη προς το συµφέρον της υγείας, των ανέσεων, της εξυπηρέτησης και της
γενικής ευηµερίας:
Νοείται ότι όταν τεθεί σε ισχύ Τοπικό Σχέδιο ή Σχέδιο Περιοχής αναφορικά µε
οποιαδήποτε τέτοια περιοχή, το Τοπικό Σχέδιο ή το Σχέδιο Περιοχής υπερισχύει της
∆ήλωσης Πολιτικής.
(2) Εις την ∆ήλωσιν Πολιτικής λαµβάνονται υπ’ όψιν αι επιδιώξεις και οι σκοποί
τυχόν ισχύοντος Σχεδίου διά την Νήσον.
(3) Η ∆ήλωσις Πολιτικής θα διαγράφη την γενικήν πολιτικήν ως προς την προαγωγήν
και τον έλεγχον της αναπτύξεως επί περιφερειακής βάσεως, θα προβλέπη την
κατανοµήν περιοχών προς χρήσιν διά κατοικίας ή διά γεωργικούς, βιοµηχανικούς,
εµπορικούς ή άλλους σκοπούς, θα καθορίζη τας περιοχάς διατηρήσεως της φύσεως,
τας περιοχάς διατηρήσεως των χωρίων, και τας περιοχάς φυσικής καλλονής, γενικώς
δε θα περιέχη τας γενικάς αρχάς αίτινες θα διέπωσι την ρύθµισιν και τον έλεγχον της
αναπτύξεως εις την ύπαιθρον και τα χωρία.
(4) Η ∆ήλωσις Πολιτικής συνοδεύεται υπό τοιούτων χαρτών και ετέρου περιγραφικού
υλικού ως ήθελον απαιτηθή προς επεξήγησιν της τοιαύτης ∆ηλώσεως.
(5) Η ∆ήλωσις Πολιτικής τελεί υπό διαρκή αναθεώρησιν υπό του Υπουργού και
αποτελεί το θέµα εκθέσεως δηµοσιευοµένης υπ’ αυτού, καθ’ ον τρόπον το Υπουργικόν
Συµβούλιον ήθελεν ορίσει, κατά διαστήµατα µη υπερβαίνοντα τα πέντε έτη. Η έκθεσις
αύτη περιλαµβάνει τοιαύτας προτάσεις διά τροποποίησιν της ∆ηλώσεως Πολιτικής,
οίας ο Υπουργός θεωρεί επιθυµητάς.
(6) Επί τη εκπονήσει ή τροποποιήσει της ∆ηλώσεως Πολιτικής, ο Υπουργός καταθέτει
αντίγραφον αυτής εις το Γραφείον του Επάρχου και το Επαρχιακόν Γραφείον
Πολεοδοµίας και Οικήσεως της επαρχίας εν τη οποία κείται η υπό της ∆ηλώσεως
Πολιτικής περιλαµβανοµένη περιοχή και δηµοσιεύει ως προνοείται εν τω εδαφίω (7)
Γνωστοποίησιν αναφέρουσαν ότι η ∆ήλωσις Πολιτικής εξεπονήθη ή ετροποποιήθη και
ότι αντίγραφον αυτής κατετέθη ως προανεφέρθη και θα είναι διαθέσιµον πρός
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επιθεώρησιν υπό παντός ενδιαφεροµένου κατά πάντα εύλογον χρόνον.
(7) Η εν τω εδαφίω (6) αναφεροµένη Γνωστοποίησις—
(α) δηµοσιεύεται εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας·
(β) δηµοσιεύεται εις δύο τουλάχιστον εφηµερίδας· και
(γ) αναρτάται επί των πινακίδων γνωστοποιήσεων ή άλλων περιόπτων σηµείων του
Γραφείου του Επάρχου, του Επαρχιακού Γραφείου Πολεoδοµίας και Οικήσεως, και
των Γραφείων των Συµβουλίων Βελτιώσεως και Χωριτικών Αρχών της επαρχίας εις
την οποίαν κείται η εντός της ∆ηλώσεως Πολιτικής περιλαµβανοµένη περιοχή.
6 του 7 του 1990.

(8) Η ∆ήλωση Πολιτικής στην οποία αφορά γνωστοποίηση που εκδόθηκε κατά τις
διατάξεις του εδαφίου (6), τίθεται σε ισχύ την ηµέρα που η γνωστοποίηση αυτή θα
δηµοσιευτεί στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και θα τηρηθούν οι λοιπές
προϋποθέσεις των εδαφίων (6) και (7).

3 του 28 του 1991.
8 του 120(Ι) του
2014.

(9) Μέσα σε προθεσµία τεσσάρων µηνών από τη δηµοσίευση της γνωστοποίησης στην
επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας µπορούν να υποβληθούν γραπτώς στον Υπουργό
αιτιολογηµένες ενστάσεις βασιζόµενες σε συγκεκριµένους λόγους.
(10) Μετά την πάροδο της οριζόµενης στο εδάφιο (9) προθεσµίας, o Υπουργός
εξετάζει το ταχύτερο τις ενστάσεις και υποβάλλει στο Υπουργικό Συµβούλιο τη
∆ήλωση Πολιτικής και τις ενστάσεις αυτές µαζί µε τις δικές του παρατηρήσεις και
συστάσεις.
(11) Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία είτε να επικυρώσει τη ∆ήλωση Πολιτικής
ως έχει είτε να επιφέρει σ’ αυτή τις κατά την κρίση του αναγκαίες τροποποιήσεις.
(12) Αντίγραφο της ∆ήλωσης Πολιτικής όπως αυτή εγκρίθηκε από το Υπουργικό
Συµβούλιο κατατίθεται στο Γραφείο του Επάρχου και το Επαρχιακό Γραφείο
Πολεοδοµίας και Οικήσεως της επαρχίας στην οποία βρίσκεται η περιλαµβανόµενη
∆ήλωση Πολιτικής περιοχή σχετική γνωστοποίηση δηµοσιεύεται στην επίσηµη
εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ή και µε άλλο τρόπο που θα ορίσει το Υπουργικό
Συµβούλιο.
(13) Οι τροποποιήσεις που γίνονται στη ∆ήλωση Πολιτικής κατά τις διατάξεις του
εδαφίου (11) τίθενται σε ισχύ κατά την ηµέρα που θα δηµοσιευτεί η κατά το
προηγούµενο εδάφιο γνωστοποίηση στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και
τηρηθούν οι λοιπές προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου κατά τρόπο όµως ώστε
να µην επηρεάζονται πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν δυνάµει της κατά το εδάφιο (6)
γνωστοποίησης.

Σύγκρουσις µεταξύ
σχεδίων αναπτύξεως.

19. Οσάκις κατά τον αυτόν χρόνον και αναφορικώς προς την αυτήν περιοχήν
υφίστανται δύο ή πλείονα σχέδια αναπτύξεως, εν περιπτώσει συγκρούσεως µεταξύ των
εµφαινοµένων προθέσεων αι οποίαι ενσωµατούνται εις τα σχέδια ταύτα υπερισχύουσιν
αι διατάξεις του επί της µεγαλυτέρας κλίµακος σχεδίου.
Μέρος Πέµπτον.—ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ—ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Πολεοδοµική άδεια

Ερµηνεία
«αναπτύξεως».

20.—(1) Εν τω παρόντι Νόµω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειµένου,
«ανάπτυξις» σηµαίνει, τηρουµένων των εποµένων διατάξεων του παρόντος άρθρου,
την εκτέλεσιν οικοδοµικών, µηχανικών, µεταλλευτικών ή άλλων εργασιών εντός, επί,
ύπερθεν ή κάτωθεν ακινήτου ιδιοκτησίας ή την εκτέλεσιν οιασδήποτε ουσιώδους
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µεταβολής εν τη χρήσει οιασδήποτε οικοδοµής ή άλλης ακινήτου ιδιοκτησίας.
(2) Προς άρσιν οιασδήποτε αµφιβολίας διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η
ανάπτυξις περιλαµβάνει—
(α) την χρήσιν ως δύο ή πλειόνων κατοικιών οιασδήποτε οικοδοµής προηγουµένως
ούσης µιας ενιαίας κατοικίας, ανεξαρτήτως του εάν οιαδήποτε τοιαύτη µεταβολή της
χρήσεως απαιτή οιανδήποτε κατασκευήν ή µη·
(β) την εναπόθεσιν απορριµµάτων ή αχρήστων αντικειµένων επί ακινήτου ιδιοκτησίας,
παρά το ότι η ακίνητος ιδιοκτησία περιλαµβάνεται εις χώρον όστις ήδη
εχρησιµοποιείτο προς τον σκοπόν τούτον, εάν είτε το επιφανειακόν εµβαδόν της
εναποθέσεως επεκτείνηται ούτω ή το ύψος της εναποθέσεως επεκτείνηται ούτω και
υπερβαίνη το επίπεδον της παρακειµένης προς τον χώρον τούτον ακινήτου
ιδιοκτησίας·
(γ) άνευ επηρεασµού οιωνδήποτε διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόµου
αναφεροµένου εις τον έλεγχον διαφηµίσεων ή οιωνδήποτε Κανονισµών εκδοθέντων
δυνάµει του παρόντος Νόµου και αναφεροµένων εις τον έλεγχον διαφηµίσεων, την δι’
έκθεσιν διαφηµίσεων χρήσιν οιουδήποτε εξωτερικού µέρους οικοδοµής το οποίον
κανονικώς δεν χρησιµοποιείται διά τοιούτον σκοπόν·
6 του 46(Ι) του 2011.

(δ) τη µετατροπή ή τη διαίρεση οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο ή/και
σε χωριστά οικόπεδα·
(ε) την κατεδάφισιν οιασδήποτε οικοδοµής·
(στ) την διάνοιξιν οιασδήποτε οδού.

Πολεοδοµική άδεια.

21. Τηρουµένων των εποµένων διατάξεων του παρόντος άρθρου, από της ορισθείσης
ηµέρας απαγορεύεται η έναρξις οιασδήποτε αναπτύξεως ακινήτου ιδιοκτησίας εκτός
εάν έχη χορηγηθή πολεοδοµική άδεια υπό της Πολεοδοµικής Αρχής εξουσιοδοτούσα
την ανάπτυξιν ταύτην:

7 του 46(Ι) του
2011.
46(Ι) του 2011.

Νοείται ότι, από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Πολεοδοµίας και
Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόµου του 2011 επιτρέπεται η έναρξη ανάπτυξης,
εφόσον:
(α) πρόκειται να πραγµατοποιηθεί σε εγκριµένο οικόπεδο ή/και σε υπό δηµιουργία
οικόπεδο ή/και σε τεµάχιο γης για το οποίο έχει εξασφαλιστεί πολεοδοµική άδεια
ή/και άδεια σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών
Νόµου, για τη µετατροπή του σε οικόπεδο ή τη διαίρεση του σε χωριστά οικόπεδα· ή
(β) το τεµάχιο γης διαθέτει ικανοποιητική έστω και αν δεν είναι δηµόσια προσπέλαση
ή βρίσκεται σε περιοχή όπου η οικοπεδοποίηση του δεν κρίνεται από την Πολεοδοµική
Αρχή εφικτή ή απαραίτητη ή επιθυµητή στο συγκεκριµένο στάδιο, νοουµένου ότι στην
αίτηση που υποβάλλεται προνοούνται το αναγκαίο οδικό δίκτυο, ελεύθεροι δηµόσιοι
χώροι και άλλοι χώροι ή έργα υποδοµής, τα οποία θεωρούνται αναγκαία στο στάδιο
αυτό από την Πολεοδοµική Αρχή για την διασφάλιση των συνθηκών ανάπτυξης της
περιοχής· ή

46(Ι) του 2011.
∆ιάταγµα
Αναπτύξεως.

(γ) δεν εµποδίζεται ή επηρεάζεται η ανάπτυξη οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας,
νοουµένου ότι για την ανάπτυξη αυτή υφίσταται κατά την ηµεροµηνία έναρξης της
ισχύος του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόµου του 2011
άδεια που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου.
22.—(1) Ο Υπουργός δύναται, διά ∆ιατάγµατος δηµοσιευοµένου εν τη επισήµω
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εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας (εν τω παρόντι Νόµω αναφεροµένου ως «∆ιάταγµα
Αναπτύξεως») να χορηγήση πολεοδοµικήν άδειαν δι’ ανάπτυξιν οριζοµένην εν τω
∆ιατάγµατι ή δι’ οιανδήποτε κατηγορίαν αναπτύξεως ούτως οριζοµένην, παρά το
γεγονός ότι ουδεµία αίτησις διά τοιαύτην άδειαν δυνατόν να έχη υποβληθή.
(2) ∆ιάταγµα Αναπτύξεως δύναται να εκδοθή—
(α) ως γενικόν ∆ιάταγµα εφαρµόσιµον (υπό τοιαύτας εξαιρέσεις οίαι ήθελον ορισθή εν
αυτώ) επί πάσης ακινήτου ιδιοκτησίας (εν τω παρόντι Νόµω αναφερόµενον ως
«Γενικόν ∆ιάταγµα Αναπτύξεως»)· ή
(β) ως ειδικόν ∆ιάταγµα εφαρµόσιµον επί τοιαύτης µόνον ακινήτου ιδιοκτησίας οία
ήθελεν ούτως ορισθή ή εφαρµόσιµον επί πάσης ακινήτου ιδιοκτησίας κειµένης εν
τοιαύταις µόνον περιοχαίς οίαι ήθελον ούτως ορισθή ή επί τοιαύτης µόνον ακινήτου
ιδιοκτησίας οία ήθελεν ούτως ορισθή κειµένης εν τοιαύταις περιοχαίς οίαι ωσαύτως
ήθελον ούτως ορισθή (εν τω παρόντι Νόµω αναφερόµενον ως «Ειδικόν ∆ιάταγµα
Αναπτύξεως»).
(3) Πολεοδοµική άδεια χορηγουµένη διά ∆ιατάγµατος Αναπτύξεως δύναται να
χορηγηθή είτε άνευ όρων είτε υπό τοιούτους όρους ή περιορισµούς οίοι ήθελον ορισθή
εν τω ∆ιατάγµατι.
(4) Άνευ επηρεασµού της γενικότητος του εδαφίου (3)—
(α) οσάκις χορηγήται πολεοδοµική άδεια διά ∆ιατάγµατος Αναπτύξεως διά την
ανέγερσιν, µετατροπήν, προσθήκην ή επιδιόρθωσιν οιωνδήποτε οικοδοµών, το
∆ιάταγµα δύναται να απαιτήση όπως λαµβάνηται η έγκρισις της Πολεοδοµικής Αρχής
αναφορικώς προς το σχέδιον, το ύψος και την εξωτερικήν εµφάνισιν των οικοδοµών,
τον προορισµόν και την αποικλειστικήν επιφύλαξιν χώρου διά την στάθµευσιν
οχηµάτων, την δενδροφύτευσιν, την απόστασιν οιασδήποτε οικοδοµής εκ των
συνόρων του οικοπέδου ή εκ του κέντρου οιασδήποτε οδού ή σκοπουµένης οδού και
τον καθορισµόν της θέσεως οιασδήποτε διόδου προς αυτήν·
(β) οσάκις χορηγήται πολεοδοµική άδεια διά ∆ιατάγµατος Αναπτύξεως δι’ ανάπτυξιν
ωρισµένης κατηγορίας, το ∆ιάταγµα δύναται να χορηγή εξουσίαν εις την
Πολεοδοµικήν Αρχήν όπως από καιρού εις καιρόν εντέλληται όπως η άδεια µη
εφαρµόζηται είτε αναφορικώς προς οιανδήποτε ειδικήν περιοχήν είτε αναφορικώς
προς οιανδήποτε ειδικήν ανάπτυξιν.
(5) Οιαδήποτε διάταξις ∆ιατάγµατος Αναπτύξεως, διά της οποίας χορηγείται άδεια διά
την χρήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας δι’ οιονδήποτε οριζόµενον εν τω ∆ιατάγµατι σκοπόν
επί περιωρισµένον αριθµόν ηµερών εντός οριζοµένου εν τη εν λόγω διατάξει χρονικού
διαστήµατος, θεωρείται (άνευ επηρεασµού της γενικότητος οιασδήποτε αναφοράς εν
τω παρόντι Νόµω εις περιορισµούς) ως διάταξις χορηγούσα άδειαν διά την χρήσιν
ακινήτου ιδιοκτησίας δι’ οιονδήποτε τοιούτον οριζόµενον σκοπόν υπό τον
περιορισµόν ότι η ακίνητος ιδιοκτησία δεν θα χρησιµοποιηθή δι’ οιονδήποτε σκοπόν
δυνάµει της τοιαύτης διατάξεως επί αριθµόν ηµερών µεγαλύτερον του ρηθέντος εντός
του εν λόγω χρονικού διαστήµατος.
(6) Προς τον σκοπόν του να καταστή δυνατή η εκτέλεσις αναπτύξεως συµφώνως προς
πολεοδοµικήν άδειαν ή άλλως προς τον σκοπόν της προαγωγής καταλλήλου
αναπτύξεως, το ∆ιάταγµα Αναπτύξεως δύναται να εντέλληται όπως οιονδήποτε
νοµοθέτηµα τελούν εν ισχϋί κατά την ορισθείσαν ηµέραν ή οιοσδήποτε Kανονισµός,
∆ιάταγµα, Θεσµός ή άλλη ∆ιοικητική Πράξις εκδοθείσα καθ’ οιονδήποτε χρόνον
δυνάµει παντός τοιούτου νοµοθετήµατος µη εφαρµοσθή εφ’ οιασδήποτε οριζοµένης εν
τω ∆ιατάγµατι αναπτύξεως, ή όπως εφαρµοσθή επ’ αυτής υπό τοιαύτας τροποποιήσεις
οίαι ήθελον ούτως ορισθή.
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Αιτήσεις διά
πολεοδοµικήν
άδειαν.

23.—(1) Εις περιπτώσεις καθ’ ας δεν εξουσιοδοτείται ανάπτυξις διά πολεοδοµικής
αδείας χορηγηθείσης διά ∆ιατάγµατος Αναπτύξεως εκδοθέντος υπό του Υπουργού,
πάσα αίτησις διά πολεοδοµικήν άδειαν ή διά καθορισµόν δυνάµει του άρθρoυ 44
υποβάλλεται εις την Πολεοδοµικήν Αρχήν κατά τοιούτον τρόπον και εν τοιούτω τύπω
ως ήθελον καθορισθή διά Κανονισµών ή διά ∆ιατάγµατος εκδοθέντος ή Εντολής
δοθείσης υπό του Υπουργού.
(2) ∆ύναται να γίνη πρόβλεψις διά Κανονισµών ή ∆ιαταγµάτων προς καθορισµόν ή
προς ρύθµισιν του τρόπου κατά τον οποίον αι αιτήσεις διά πολεοδοµικήν άδειαν ή διά
καθορισµόν θα τυγχάνωσι χειρισµού, ειδικώς δε—
(α) προς περιορισµόν της χορηγήσεως πολεοδοµικής άδειας κατά την διάρκειαν
τοιούτου χρονικού διαστήµατος οίον ήθελε καθορισθή εν σχέσει προς τοιαύτην
ανάπτυξιν ή εν σχέσει προς ανάπτυξιν τοιαύτης κατηγορίας οία ήθελεν ούτω
καθορισθή·
(β) προς υποχρέωσιν της Πολεοδοµικής Αρχής όπως, προτού χορηγήση πολεοδοµικήν
άδειαν δι’ οιανδήποτε ανάπτυξιν ή αρνηθή την χορήγησιν τοιαύτης αδείας,
συµβουλευθή τοιαύτας αρχάς ή πρόσωπα ως ήθελον καθορισθή·
(γ) προς υποχρέωσιν της Πολεοδοµικής Αρχής όπως δώση εις οιονδήποτε αιτητήν διά
πολεοδοµικήν άδειαν, εντός τοιαύτης προθεσµίας οία ήθελε καθορισθή, τοιαύτην
ειδοποίησιν οία ήθελεν ούτω καθορισθή, ως προς τον τρόπον κατά τον οποίον η
αιτησίς του έτυχε χειρισµού·
(δ) προς υποχρέωσιν της Πολεοδοµικής Αρχής όπως παρέχη εις τοιούτο πρόσωπον,
σώµα ή αρχήν ως ήθελε καθορισθή τοιαύτας πληροφορίας οίαι ήθελον ούτω
καθορισθή αναφορικώς προς αιτήσεις διά πολεοδοµικήν άδειαν υποβληθείσας εις την
Πολεοδοµικήν Αρχήν, περιλαµβανοµένων πληροφοριών ως προς τον τρόπον κατά τον
οποίον οιαδήποτε αίτησις έτυχε χειρισµού.

Ειδοποίησις περί
αιτήσεως διά
πολεοδοµικήν
άδειαv και
παραστάσεις.

24.—(1) Ο Υπουργός δύναται διά ∆ιατάγµατος, εν οιαδήποτε συγκεκριµένη
περιπτώσει ή εν οιαδήποτε κατηγορία περιπτώσεων και ως προς οιανδήποτε περιοχήν
ή γενικώς, να απαιτήση όπως ειδοποίησις περί οιασδήποτε αιτήσεως διά πολεοδοµικήν
άδειαν επιδοθή εις οιονδήποτε πρόσωπον ή πρόσωπα ή δηµοσιευθή εν τοιούτω τύπω
και τρόπω οίοι ήθελον ειδικώς ορισθή εν τω ∆ιατάγµατι.
(2) Αποφασίζουσα επί πάσης τοιαύτης αιτήσεως διά πολεοδοµικήν άδειαν προς
ανάπτυξιν, η Πολεοδοµική Αρχή λαµβάνει υπ’ όψιν οιασδήποτε παραστάσεις εν
σχέσει προς την εν λόγω αίτησιν ληφθείσας υπ’ αυτής εντός της εν τη ειδοποιήσει
οριζοµένης προθεσµίας, δηµοσιεύει δε ειδοποίησιν περί της αποφάσεως της κατά τον
αυτόν τρόπον ως εδηµοσιεύθη ειδοποίησις περί της αιτήσεως.

Αποφάσεις επί
αιτήσεων διά
πολεοδοµικήν
άδειαν.

25.—(1) Τηρουµένων των δυνάµει του άρθρου 30 αρµοδιοτήτων του Υπουργού, η
Πολεοδοµική Αρχή δύναται να αρνηθή την χορήγησιν πολεοδοµικής άδειας δι’
οιανδήποτε ανάπτυξιν η οποία αποτελεί το θέµα αιτήσεως τινος ή να χορηγήση άδειαν
είτε άνευ όρων είτε υπό όρους.
(2) Όταν χορηγήται πολεοδοµική άδεια υπό όρους, οι όροι ούτοι θεωρούνται
αναπόσπαστον µέρος της εν λόγω πολεοδοµικής αδείας, τηρουµένων δε των δυνάµει
του άρθρου 27 αρµοδιοτήτων της Πολεοδοµικής Αρχής, η εκτελεσθείσα ανάπτυξις
θεωρείται ως µη αποτελούσα ανάπτυξιν διά την οποίαν έχει χορηγηθή πολεοδοµική
άδεια εκτός εάν οι όροι ούτοι εκτελεσθώσιν.
(3) Οι όροι τους οποίους η Πολεοδοµική Αρχή δύναται να επιβάλη κατά την
χορήγησιν πολεοδοµικής αδείας δυνάµει του εδαφίου (1) είναι—
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(α) όροι προς ρύθµισιν της αναπτύξεως ή χρήσεως οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας,
είτε είναι η ακίνητος ιδιοκτησία εν σχέσει προς την οποίαν υπεβλήθη η αίτησις είτε µη,
ή προς επιβολήν υποχρεώσεως διά την εκτέλεσιν έργων επί πάσης τοιαύτης ακινήτου
ιδιοκτησίας εφ’ όσον τούτο φαίνεται εις την Πολεοδοµικήν Αρχήν σκόπιµον διά τους
σκοπούς της υπό της αδείας εξουσιοδοτουµένης αναπτύξεως ή εν σχέσει προς αυτήν·
(β) όροι προς επιβολήν υποχρεώσεως διά την αφαίρεσιν οιωνδήποτε οικοδοµών ή
έργων εξουσιοδοτουµένων υπό της αδείας ή τον τερµατισµόν οιασδήποτε ούτως
εξουσιοδοτουµένης χρήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας επί τη λήξει ορισθέντος χρονικού
διαστήµατος, και προς εκτέλεσιν οιωνδήποτε έργων απαιτουµένων διά την
επαναφοράν, κατά το τέλος του χρονικού τούτου διαστήµατος, της ακινήτου ταύτης
ιδιοκτησίας εις την προτέραν αυτής κατάστασιν·
(γ) όροι προς επιβολήν υποχρεώσεως διά την φύτευσιν ή διατήρησιν δένδρων εν
σχέσει προς την υπό αδείας εξουσιοδοτουµένην ανάπτυξιν·
(δ) όροι προς συµµόρφωσιν προ της ενάρξεως της αναπτύξεως·
(ε) οιοιδήποτε άλλοι όροι καθοριζόµενοι υπό του Υπουργικού Συµβουλίου διά
Κανονισµών εκδιδοµένων δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(4) Πάσα πολεοδοµική άδεια χορηγηθείσα υπό όρον, ως ο εν τη παραγράφω (β) του
εδαφίου (3) αναφερόµενος, αναφέρεται εν τω παρόντι Νόµω ως «προσωρινή
πολεοδοµική άδεια».
(5) Οσάκις χορηγήται πολεοδοµική άδεια δι’ ανάπτυξιν υπό τον όρον ότι η ανάπτυξις
αύτη θα άρξηται ουχί βραδύτερον χρόνου τινός οριζοµένου εν τω όρω και µετά τον
ούτως οριζόµενον χρόνον άρχηται οιαδήποτε ανάπτυξις φεροµένη ως ούσα σύµφωνος
προς την άδειαν ταύτην, η έναρξις της εν λόγω αναπτύξεως δεν συνιστά ανάπτυξιν διά
την οποίαν εχορηγήθη η ρηθείσα άδεια.
(6) Η Πολεοδοµική Αρχή δύναται, οσάκις θεωρή τούτο σκόπιµον, να χορηγήση
πολεοδοµικήν άδειαν εξουσιοδοτούσαν ανάπτυξιν άλλην εκείνης ήτις απετέλει το θέµα
της αιτήσεως, και δύναται ταυτοχρόνως να αρνηθή την χορήγησιν της αδείας διά την
οποίαν υπεβλήθη η αίτησις.
(7) Οσάκις οιαδήποτε άδεια ως η αναφεροµένη εν τω εδαφίω (6) φέρεται ως
χορηγηθείσα υπό αρχής εις την οποίαν έχουσι µεταβιβασθή αρµοδιότητες, η χορήγησις
της αδείας είναι άνευ κύρους µέχρις ότου αύτη εγκριθή υπό του Υπουργού.

2(α) του 134(Ι) του
2015.

(8) Επί τη λήψει γραπτής ερωτήσεως συνοδευοµένης ή υποστηριζοµένης υπό τοιούτων
στοιχείων ή αποδείξεως και συµµορφουµένης προς υποχρέωσιν προς επίδοσιν
τοιούτων ειδοποιήσεων ως αύτη ήθελεν απαιτήσει, η Πολεοδοµική Αρχή δύναται να
παράσχη εις το πρόσωπον το οποίον υπέβαλε την ερώτησιν έκφρασιν των
προκαταρκτικών απόψεων της Αρχής επί των εν τη ερωτήσει οριζοµένων προτάσεων
δι’ ανάπτυξιν και ενδείξεις υφισταµένων προτάσεων δι’ εκπόνησιν ή τραποποίησιν
οιουδήποτε σχεδίου αναπτύξεως. Η τοιαύτη έκφρασις απόψεων δεν συνιστά
πολεοδοµικήν άδειαν, αλλά δεσµεύει κατά νόµον την Αρχήν ή οιονδήποτε των
λειτουργών αυτής για χρονική περίοδο ενός (1) έτους:

2(β) του 134(Ι) του
2015.

Νοείται ότι, η πιο πάνω αναφερόµενη δέσµευση της Αρχής αίρεται σε περίπτωση
σύγκρουσης µε τις πρόνοιες του εφαρµοστέου κατά περίπτωση σχεδίου ανάπτυξης:
Νοείται περαιτέρω ότι, η έκφραση των απόψεων της Αρχής παρέχεται εντός χρονικού
διαστήµατος ενός (1) µηνός από τη λήψη της γραπτής ερώτησης, νοουµένου ότι η εν
λόγω ερώτηση αφορά ερµηνεία σχεδίου ανάπτυξης, σχεδιασµένο οδικό δίκτυο ή άλλες
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παρόµοιες πληροφορίες:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που για την έκφραση των πιο πάνω
αναφερόµενων απόψεων απαιτείται περαιτέρω µελέτη ή επιτόπια επίσκεψη, αυτή
παρέχεται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών ή εντός µεγαλύτερης προθεσµίας, η
οποία καθορίζεται γραπτώς από την Πολεοδοµική Αρχή, µε τη σύµφωνη γνώµη του
αιτητή.
5 του 7 του 1990.
Λήψη
πολεοδοµικής
απόφασης.

26.—(1) Για να καταλήξει σε πολεοδοµική απόφαση δυνάµει του παρόντος Νόµου, η
Πολεοδοµική Αρχή λαµβάνει υπόψη τις πρόνοιες του εφαρµοστέου στην περίπτωση
σχεδίου αναπτύξεως καθώς και οποιοδήποτε άλλο ουσιώδη παράγοντα.

2 του 142(Ι) του
1999.

(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφαση του να χορηγεί πολεοδοµική άδεια
κατά παρέκκλιση του σχεδίου ανάπτυξης, ανεξάρτητα αν η ανάπτυξη έχει συντελεστεί
ή όχι, σε έκτακτες και δικαιολογηµένες προς το δηµόσιο συµφέρον περιπτώσεις ή
άλλες ειδικές περιπτώσεις, που θα καθοριστούν µε Κανονισµούς τους οποίους εκδίδει
το Υπουργικό Συµβούλιο και εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων.
(3) Κανονισµοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάµει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου
καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο θα ασκείται η εξουσία του Υπουργικού
Συµβουλίου και, ειδικότερα, δυνατό να προνοούν για—
(α) Τη διαδικασία, τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους περιορισµούς και τα κριτήρια,
µε βάση τα οποία ασκείται η εξουσία του Υπουργικού Συµβουλίου·
(β) τη σύσταση συµβουλίου, για να συµβουλεύει το Υπουργικό Συµβούλιο κατά την
εξέταση αιτήσεων για χορήγηση πολεοδοµικής άδειας κατά παρέκκλιση του σχεδίου
ανάπτυξης·
(γ) την επιβολή δικαιωµάτων για την εξέταση αιτήσεως για χορήγηση πολεοδοµικής
άδειας κατά παρέκκλιση του σχεδίου ανάπτυξης·
(δ) την επιβολή αντισταθµιστικών µέτρων, στα οποία περιλαµβάνεται και η µεταφορά
συντελεστή δόµησης από άλλο τεµάχιο ή από διατηρητέα οικοδοµή·
(ε) την αναδροµική εφαρµογή τους σε ειδικά καθορισµένες περιπτώσεις.
(4) Κάθε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε το
εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας και αποστέλλεται για ενηµέρωση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συµπληρωµατικαί
διατάξεις ως προς
αιτήσεις διά
πολεοδοµικήν
άδειαν.

27.—(1) Οιαδήποτε εξουσία προς χορήγησιν πολεοδοµικής αδείας δυνάµει του
παρόντος Νόµου περιλαµβάνει εξουσίαν προς χορήγησιν, επί τη λήψει αιτήσεως προς
τούτο, αδείας προς διατήρησιν επί περαιτέρω χρονικόν διάστηµα ανεγερθεισών
οικοδοµών ή εκτελεσθέντων έργων, ή προς συνέχισιν χρήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας
αρξαµένης συµφώνως προς προσωρινήν πολεοδοµικήν άδειαν, περιλαµβάνει δε
ωσαύτως εξουσίαν όπως, επί τη λήψει αιτήσεως προς τούτο, απαλλάξη της
υποχρεώσεως προς συµµόρφωσιν προς όρον ή όρους υπό τούς οποίους πολεοδοµική
άδεια είχε προηγουµένως χορηγηθή.
(2) Ουδεµία αίτησις δι’ άδειαν δυνάµει του παρόντος άρθρου λαµβανοµένη
ολιγώτερον των τριών µηνών προ της λήξεως προσωρινής πολεοδοµικής αδείας
εξετάζεται υπό της Πολεοδοµικής Αρχής, ειµή µόνον τη συναινέσει του Υπουργού.
(3) Οιαδήποτε άδεια χορηγουµένη δυνάµει του εδαφίου (1) δύναται να χορηγηθή
ούτως ώστε να λάβη ισχύν από του τέλους του χρονικού διαστήµατος διά το οποίον η
ανάπτυξις εξουσιοδοτήθη διά της προσωρινής πολεοδοµικής αδείας.
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(4) Αι εν τω παρόντι Νόµω αναφοραί εις πολεοδοµικάς αδείας ερµηνεύονται ως
περιλαµβάνουσαι αδείας χορηγηθείσας δυνάµει του εδαφίου (1).
(5) Προς άρσιν οιασδήποτε αµφιβολίας ουδεµία αρχή εις την οποίαν έχουσι
µεταβιβασθή αρµοδιότητες θεωρείται ως κεκτηµένη εξουσίαν προς χορήγησιν αδειών
ως αι εν τω εδαφίω (1) αναφερόµεναι εν σχέσει προς περιορισµούς ή όρους
επιβληθέντας υπό του Υπουργού εν τη χορηγήσει πολεοδοµικής αδείας.
8 του 46(Ι) του
2011.
Συνέπειες
πολεοδοµικής
άδειας.

28. (1) Άνευ επηρεασµού των διατάξεων του παρόντος Μέρους ως προς την ανάκληση
ή τροποποίηση πολεοδοµικής άδειας, κάθε πολεοδοµική άδεια που χορηγείται για
ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας ενεργεί προς όφελος της εν λόγω ιδιοκτησίας, εκτός
στην έκταση που η άδεια προνοεί διαφορετικά.
(2) Η περίοδος ισχύος της πολεοδοµικής άδειας ορίζεται µε την επιβολή κατάλληλου
όρου σ’ αυτήν, εξαρτάται από τη φύση και το µέγεθος της ανάπτυξης και αρχίζει από
την ηµεροµηνία της ειδοποίησης για τη χορήγηση της άδειας, εκτός εάν δεν επιβληθεί
τέτοιος όρος, οπόταν η άδεια ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών.
(3) Η περίοδος ισχύος της πολεοδοµικής άδειας µπορεί να παραταθεί µια ή
περισσότερες φορές µε την έκδοση έγκρισης παράτασης άδειας, αυτεπάγγελτα ή µετά
από υποβολή αίτησης από τον κάτοχο της, για χρονική περίοδο που κρίνεται
δικαιολογηµένη κατά την κρίση της Πολεοδοµικής Αρχής, νοουµένου ότι οι πρόνοιες
του δηµοσιευµένου Σχεδίου Ανάπτυξης που αφορούν στην ακίνητη ιδιοκτησία της
ανάπτυξης παραµένουν αµετάβλητες, όπως ήταν κατά την ηµεροµηνία χορήγησης της
αρχικής άδειας, ή η ανάπτυξη για την οποία χορηγήθηκε η άδεια συνεχίζει να
επιτρέπεται µετά την τροποποίηση του Σχεδίου:
Νοείται ότι, αν η Πολεοδοµική Αρχή παραλείψει να απαντήσει σε αίτηση για έκδοση
έγκρισης παράτασης άδειας σε περίοδο τριών µηνών από τη λήψη της, θεωρείται ότι η
έγκριση έχει εκδοθεί και η ισχύς της άδειας παρατείνεται για περίοδο ενός έτους:
Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρµόζονται και στην
περίπτωση που οι πρόνοιες του δηµοσιευµένου Σχεδίου που αφορούν στην ιδιοκτησία
της ανάπτυξης έχουν τροποποιηθεί σε σύγκριση µε τις πρόνοιες που ίσχυαν κατά τη
χορήγηση της αρχικής άδειας, για οποιαδήποτε πολεοδοµική άδεια, όταν η αίτηση
υποβληθεί το αργότερο µέσα σε διάστηµα τριών µηνών πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της άδειας, εφόσον η Πολεοδοµική Αρχή διαπιστώσει ότι οι εργασίες που
προνοούνται στην άδεια εκτελέσθηκαν σε µη αναστρέψιµο βαθµό, κατά την κρίση της,
κατά την περίοδο ισχύος της άδειας:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, κατ’ εξαίρεση των προηγούµενων επιφυλάξεων η ισχύς της
πολεοδοµικής άδειας δεν λήγει και µπορεί να παραταθεί αυτεπάγγελτα ή κατ’ αίτηση
του κατόχου της στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) προκειµένου για πολεοδοµική άδεια για τη διάνοιξη ή την κατασκευή οδού ή/και
για τη µετατροπή τεµαχίου γης σε οικόπεδο ή/και για το διαχωρισµό γης σε οικόπεδα,
ή και για άδεια η οποία περιλαµβάνει όρο για παραχώρηση µέρους της ακίνητης
ιδιοκτησίας στο δηµόσιο, αν οι σχετικές εργασίες δεν άρχισαν κατά τη διάρκεια της
ισχύος της άδειας, λόγω της µη έγκαιρης οροθέτησης της ιδιοκτησίας από το Τµήµα
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, εφόσον η αίτηση για οροθέτηση υποβλήθηκε στο
αρµόδιο τµήµα µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία της έκδοσης της
άδειας και δεν αποσύρθηκε από τότε,
(β) προκειµένου για οποιαδήποτε άλλη πολεοδοµική άδεια, αν το θέµα ή/και οι
εργασίες στις οποίες αναφέρεται η άδεια δεν άρχισαν κατά τη διάρκεια της ισχύος της
άδειας, επειδή εκκρεµεί ενώπιον του ∆ικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων διαδικασία
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51 του 1983
39 του 1984
79 του 1986
94 του 1986
135 του 1988
51 του 1989
138 του 1991
67(Ι) του 1992
100(Ι) του 1992
2(Ι) του 1993
102(Ι) του 1995
70(Ι) του 1999
109(Ι) του 1999
119(Ι) του 1999
16(Ι) του 2001
20(Ι) του 2001
150(Ι) του 2002
171(Ι) του 2003
99(Ι) του 2006
128(Ι) του 2007.

για την ανάκτηση της κατοχής του ακινήτου στο οποίο αφορά η άδεια, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των περί Ενοικιοστασίου Νόµων του 1983 έως 2007, εφόσον η διαδικασία
αυτή άρχισε είτε πριν από την έκδοση της άδειας είτε κατά τη διάρκεια της ισχύος της
άδειας,

(γ) προκειµένου για οποιαδήποτε πολεοδοµική άδεια, αν οι σχετικές εργασίες δεν
άρχισαν κατά την διάρκεια της αρχικής ισχύος της άδειας, λόγω µη ανταπόκρισης από
αρµόδιο Τµήµα, Αρχή ή Υπηρεσία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, σε εύλογο χρόνο,
νοουµένου ότι σχετική αίτηση υποβλήθηκε από τον κάτοχο της πολεοδοµικής άδειας,
στο αρµόδιο Τµήµα, Αρχή ή Υπηρεσία µέσα σε προθεσµία εννέα (9) µηνών από την
έκδοση της πολεοδοµικής άδειας και δεν αποσύρθηκε έκτοτε.
(4) Κατά την έκδοση έγκρισης παράτασης άδειας, η Πολεοδοµική Αρχή είναι δυνατό
να τροποποιήσει ή καταργήσει οποιονδήποτε από τους όρους της άδειας ή να θέσει
οποιονδήποτε νέο όρο κρίνει αναγκαίο, στο βαθµό που αφορά το µέρος της ανάπτυξης
που δεν έχει εκτελεσθεί.

2(α) του 164(Ι) του
2011.

(5) Η πολεοδοµική άδεια, λαµβάνοντας υπόψη και τη συνολική χρονική διάρκεια των
παρατάσεων ισχύος της, δεν µπορεί να ισχύει πέραν των οκτώ (8) ετών προκειµένου
για µια οικιστική µονάδα και/ή αλλαγή χρήσεως, πέραν των δώδεκα (12) ετών
προκειµένου για άλλη οικοδοµική ανάπτυξη και/ή οικοπεδική ανάπτυξη µικρότερη
των εκατόν (100) µονάδων και πέραν των δεκαοκτώ (18) ετών για αναπτύξεις ίσες ή
µεγαλύτερες των εκατόν (100) µονάδων, από την ηµεροµηνία χορήγησης της αρχικής
άδειας:

2(β) του 164(Ι) του
2011.

Νοείται ότι κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, η ισχύς πολεοδοµικής άδειας που χορηγήθηκε
πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2011, περιλαµβανοµένων των παρατάσεών της, δεν
µπορεί να παραταθεί πέραν των δέκα (10) συνολικά ετών προκειµένου για µια
οικιστική µονάδα και/ ή αλλαγή χρήσεως, πέραν των δεκαεπτά (17) συνολικά ετών
προκειµένου για άλλη οικοδοµική ανάπτυξη και/ ή οικοπεδική ανάπτυξη µικρότερη
των εκατόν (100) µονάδων, πέραν των είκοσι τριών (23) συνολικά ετών για αναπτύξεις
µε εκατόν (100) µέχρι εκατόν ενενήντα εννέα (199) µονάδες και πέραν των είκοσι
πέντε (25) συνολικά ετών για αναπτύξεις ίσες ή µεγαλύτερες των διακόσιων (200)
µονάδων, από την ηµεροµηνία χορήγησης της αρχικής άδειας:

2(α) του 24(Ι) του
2016.

Νοείται περαιτέρω ότι, αν µετά τις παρατάσεις µε βάση τις πρόνοιες των ως άνω
παραγράφων η ισχύς της πολεοδοµικής άδειας που χορηγήθηκε πριν από την
ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2016 λήγει πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2017, δύναται
να παραταθεί περαιτέρω καθ’ οιονδήποτε χρόνο πριν από τη λήξη της συνολικής
περιόδου ισχύος της, όπως προβλέπεται πιο πάνω, για επιπρόσθετη περίοδο δύο (2)
ετών στην περίπτωση µίας µονάδας και πέντε (5) ετών σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,

24(Ι) του 2016.
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νοουµένου ότι η σχετική αίτηση υποβληθεί τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από τη
λήξη της ισχύος της εκδοθείσας άδειας και ότι η ανάπτυξη έχει υλοποιηθεί
τουλάχιστον σε ποσοστό 30%.
2(β)(γ) του 24(Ι)
του 2016.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, µονάδα θεωρείται
ένα οικόπεδο, µια οικιστική µονάδα ή ένα δωµάτιο τουριστικού καταλύµατος ή
νοσηλευτικού ιδρύµατος ή παρόµοιου ιδρύµατος. Για σκοπούς άλλων αναπτύξεων,
όπως εµπορικής, διευκολύνσεων αναψυχής/ ψυχαγωγίας ή άλλων παρόµοιων
εξειδικευµένων αναπτύξεων, η µονάδα αντιστοιχεί για κάθε 60 m2 ωφέλιµου εµβαδού
της ανάπτυξης.
(6) Σε περίπτωση απόφασης της Πολεοδοµικής Αρχής, µε βάση τις πρόνοιες του
παρόντος άρθρου, ισχύουν, κατ’ αναλογία, οι πρόνοιες του άρθρου 31 του παρόντος
Νόµου, όσον αφορά την υποβολή ιεραρχικής προσφυγής κατά πολεοδοµικών
αποφάσεων.

Μητρώον αιτήσεων
διά πολεοδοµικήν
άδειαν.

29.—(1) Η Πολεοδοµική Αρχή τηρεί, κατά τοιούτον τρόπον ως ήθελε καθορισθή δι’
Εντολής του Υπουργού, µητρώον περιέχον τοιαύτα στοιχεία αναφορικώς, προς
αιτήσεις διά πολεοδοµικήν άδειαν υποβληθείσας εις την εν λόγω Αρχήν και
αναφορικώς προς, πολεοδοµικάς αποφάσεις ως ήθελον ούτω καθορισθή.
(2) ∆εόντως κεκυρωµένον αντίγραφον καταχωρήσεως τινος εν τω µητρώω αποτελεί
απόδειξιν του εις τι συνίσταται η ανάπτυξις διά την οποίαν έχει χορηγηθή πολεοδοµική
άδεια, των όρων υπό τους οποίους αύτη έχει χορηγηθή και γενικώς του είδους της υπό
της Πολεοδοµικής Αρχής ληφθείσης αποφάσεως.
(3) Έκαστον µητρώον τηρούµενον δυνάµει του εδαφίου (1) είναι διαθέσιµον προς
επιθεώρησιν υπό του κοινού κατά πάντα εύλογον χρόνον, κεκυρωµένα δε αντίγραφα
καταχωρήσεων εν αυτώ διατίθενται επί τη καταβολή τελών καθωρισθησοµένων διά
Κανονισµών.

Παραποµπή
αιτήσεων διά
πολεοδοµικήν
άδειαν τις τον
Υπουργόν.

30.—(1) Ο Υπουργός δύναται να δώση Εντολάς όπως αίτησις διά πολεοδοµικήν
άδειαν ή δι’ έγκρισιν θεµάτων επιφυλαχθέντων κατά την χορήγησιν πολεοδοµικής
αδείας παραπεµφθή εις αυτόν αντί να τύχη χειρισµού υπό αρχής εις την οποίαν έχουσι
µεταβιβασθή αρµοδιότητες.
(2) Εντολή διδοµένη δυνάµει του παρόντος άρθρου—
(α) δύναται να δοθή είτε εις συγκεκριµένην τινά αρχήν εις την οποίαν έχουσι
µεταβιβασθή αρµοδιότητες είτε γενικώς προς απάσας τας αρχάς εις τας οποίας έχουσι
µεταβιβασθή αρµοδιότητες· και
(β) δύναται να αφορά είτε εις συγκεκριµένην αίτησιν είτε εις αιτήσεις κατηγορίας
τινός οριζοµένης εν τη Εντολή.
(3) Πάσα αίτησις επί της οποίας τυγχάνει εφαρµογής Εντολή δοθείσα δυνάµει του
παρόντος άρθρου παραπέµπεται εις τον Υπουργόν προς απόφασιν συµφώνως προς
τους όρους της Εντολής.
(4) Η απόφασις του Υπουργού εφ’ οιασδήποτε αιτήσεως παραπεµφθείσης εις αυτόν
δυνάµει του παρόντος άρθρου είναι τελική, ουδεµία δε αρχή εις την οποίαν έχουσι
µεταβιβασθή αρµοδιότητες, δύναται να τροποποιήση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον
αλλοιώση τα συνεπαγόµενα της αποφάσεως του Υπουργού ή να προσθέση τι εις αυτά
ή αφαιρέση τι εξ αυτών.

Ιεραρχική
προσφυγή κατά
πολεοδοµικών

31.—(1) Οσάκις υποβάλληται αίτησις εις Πολεοδοµικήν Αρχήν διά πολεοδοµικήν
άδειαν προς ανάπτυξιν ακινήτου Ιδιοκτησίας, ή δι’ οιανδήποτε έγκρισιν υπό της εν
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αποφάσεων.

λόγω Πολεοδοµικής Αρχής απαιτουµένην βάσει ∆ιατάγµατος Αναπτύξεως, και η
Πολεοδοµική Αρχή αρνείται να χορηγήση την τοιαύτην άδειαν ή έγκρισιν ή χορηγή
ταύτην υπό όρους, ο αιτητής δύναται, εάν τα νόµιµα αυτού συµφέροντα
παραβλάπτωνται υπό της αποφάσεως, περιλαµβανοµένης και αρνήσεως της αρχής
όπως διά τούς σκοπούς του άρθρου 28 ορίση, κατόπιν αιτήσεως υποβληθείσης προς
τούτο, χρονικόν διάστηµα µακρότερον των τριών ετών, δι’ ειδοποιήσεως δυνάµει του
παρόντος άρθρου να υποβάλη ιεραρχικήν προσφυγήν εις το Υπουργικόν Συµβούλιον.
(2) Οσάκις υποβάλληται ιεραρχική προσφυγή δυνάµει του εδαφίου (1), το Υπουργικόν
Συµβούλιον δύναται να επιτρέψη ή να απορρίψη ταύτην, ή να ακυρώση ή
τροποποιήση οιονδήποτε µέρος της αποφάσεως ανεξαρτήτως του εάν η απόφασις
αφορά εις το µέρος τούτο ή µη, δύναται δε να επιληφθή της αιτήσεως ως εάν αύτη είχε
το πρώτον υποβληθή εις τούτο.

Ιεραρχική
προσφυγή εν
περιπτώσει
παραλείψεως
εκδόσεως
πολεοδοµικής
αποφάσεως.

32. Οσάκις υποβάλληται αίτησις εις Πολεοδοµικήν Αρχήν διά πολεοδοµικήν άδειαν, ή
δι’ οιανδήποτε έγκρισιν υπό της Πολεοδοµικής Αρχής ταύτης απαιτουµένην βάσει
∆ιατάγµατος Αναπτύξεως, τότε, εκτός εάν η Πολεοδοµική Αρχή εντός τοιαύτης
προθεσµίας οία ήθελε καθορισθή υπό του ∆ιατάγµατος Αναπτύξεως ή εντός τοιαύτης
παραταθείσης προθεσµίας, οία ήθελε καθ’ οιονδήποτε χρόνον συµφωνηθή εγγράφως
µεταξύ του αιτητού και της Πολεοδοµικής Αρχής—
(α) δώση ειδοποίησιν εις τον αιτητήν περί της επί της αιτήσεως αποφάσεως αυτής· ή
(β) δώση ειδοποίησιν εις αυτόν ότι η αιτησίς του παρεπέµφθη εις τον Υπουργόν
συµφώνως προς Εντολήν δοθείσαν δυνάµει του άρθρου 30,
αι διατάξεις του άρθρου 31 εφαρµόζονται εν σχέσει προς την αίτησιν ως εάν η
Πολεοδοµική Αρχή είχεν αρνηθή την χορήγησιν της άδειας ή της εγκρίσεως εις την
οποίαν η αίτησις αφορά και ως εάν ειδοποίησις περί της αποφάσεως της Πολεοδοµικής
Αρχής είχε ληφθή υπό του αιτητού κατά το τέλος της υπό του ∆ιατάγµατος
αναπτύξεως καθορισθείσης προθεσµίας ή, αναλόγως της περιπτώσεως, κατά το τέλος
της ρηθείσης παραταθείσης προθεσµίας.

Αναθεώρησις
πολεοδοµικών
αποφάσεων εις
περιπτώσεις καθ’ ας
απαιτείται
αποζηµίωσις.

33.—(1) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 34 εφαρµόζονται οσάκις,
συµφώνως προς τας διατάξεις του Ογδόου Μέρους, µία ή πλείονες απαιτήσεις δι’
αποζηµίωσιν εν σχέσει προς πολεοδοµικήν τινα απόφασιν υπεβλήθησαν ή
διεβιβάσθησαν εις τον Υπουργόν, η δε απαίτησις ή (εάν υπάρχωσι πλείονες της µιάς)
µία ή πλείονες των απαιτήσεων δεν απεσύρθησαν.
(2) Εάν ο Υπουργός θεωρή ότι πολεοδοµική άδεια ηδύνατο πρεπόντως να εκδοθή (είτε
άνευ όρων είτε υπό όρους τινάς) δι’ ανάπτυξίν τινα της εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας
άλλην της αναπτύξεως εις την οποίαν αφεώρα η αίτησις διά πολεοδοµικήν άδειαν, ο
Υπουργός δύναται να δώση Εντολήν όπως αι διατάξεις του παρόντος Νόµου
εφαρµοσθώσιν αναφορικώς όπως αι διατάξεις του παρόντος Νόµου εφαρµοσθώσιν
αναφορικώς προς την εν λόγω αίτησιν και την πολεοδοµικήν απόφασιν—
(α) ως εάν η αίτησις περιελάµβανεν αίτησιν δι’ άδειαν διά την άλλην ταύτην
ανάπτυξιν, η δε απόφασις περιελάµβανε την χορήγησιν πολεοδοµικής αδείας (άνευ
όρων ή αναλόγως της περιπτώσεως, υπό τους ρηθέντας όρους) διά την εν λόγω
ανάπτυξιν· ή
(β) ως εάν η απόφασις ήτο απόφασις του Υπουργού και περιελάµβανεν ανάληψιν
υποχρεώσεως προς χορήγησιν πολεοδοµικής αδείας (άνευ όρων ή, αναλόγως της
περιπτώσεως, υπό τους ρηθέντας όρους) διά την εν λόγω ανάπτυξιν,
ως ήθελεν ορισθή εν τη Εντολή.
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Συµπληρωµατικαί
διατάξεις ως προς
την αναθεώρησιν
πολεοδοµικών
αποφάσεων.

34.—(1) Προτού δώση Εντολήν δυνάµει του άρθρου 33, ο Υπουργός δίδει έγγραφον
ειδοποίησιν περί της σκοπουµένης Εντολής του εις την αρχήν εις την οποίαν έχουσι
µεταβιβασθή αρµοδιότητες και εις απόφασιν της οποίας αφορά η Εντολή αύτη, ως και
εις οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον υπέβαλε, και δεν απέσυρεν έκτοτε, απαίτησιν δι’
αποζηµίωσιν εν σχέσει προς την εν λόγω απόφασιν· εάν δε τούτο ζητηθή υπό της
αρχής εις την οποίαν έχουσι µεταβιβασθή αρµοδιότητες ή υφ’ οιουδήποτε τοιούτου
προσώπου ως προανεφέρθη, ο Υπουργός παρέχει εις έκαστον εξ αυτών την ευκαιρίαν
προς υποβολήν παραστάσεων.
(2) Εν τη εκδόσει οιασδήποτε Εντολής δυνάµει του άρθρου 33 ο Υπουργός λαµβάνει
υπ’ όψιν τας επηρεαζούσας την σκοπουµένην ανάπτυξιν τοπικάς συνθήκας,
περιλαµβανοµένης της γενικώς επικρατούσης χρήσεως εν περιπτώσει συνεχοµένης ή
παρακειµένης ακινήτου ιδιοκτησίας, ως και οιουσδήποτε άλλους ουσιώδεις
παράγοντας.
(3) Οσάκις ο Υπουργός δίδη Εντολήν δυνάµει του άρθρου 33, δίδει ούτος ειδοποίησιν
περί της Εντολής εις την αρχήν εις την οποίαν έχουσι µεταβιβασθή αρµοδιότητες και
εις απόφασιν της οποίας αφορά η Εντολή ως και εις παν πρόσωπον το οποίον τυχόν
υπέβαλε, και δεν απέσυρεν έκτοτε, απαίτησιν δι’ αποζηµίωσιν εν σχέσει προς την εν
λόγω απόφασιν.

Λευκαί Ζώναι.
6(α)(β) του 56 του
1982.

35.—(1) Προς τον σκοπόν της προστασίας περιοχών φυσικής καλλονής ή ειδικού
χαρακτήρος, καθοδηγήσεως ως προς την επιλογήν χώρων δι’ ανάπτυξιν και της
προαγωγής κατανοήσεως της πολιτικής πολεοδοµικού ελέγχου εις ωρισµένας περιοχάς
το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται να εκδώση διάταγµα ορίζον οιανδήποτε περιοχήν
(εν τω παρόντι Νόµω αναφεροµένην ως «Λευκή Ζώνη»), εντός της οποίας αι
υφιστάµεναι χρήσεις δέον να παραµείνωσι γενικώς αµετάβλητοι και περαιτέρω
οικοδοµικαί εργασίαι δέον γενικώς να περιορισθώσιν εις τας ουσιώδεις διά τας
ανάγκας της περιοχής εν ειδική αναφορά, αναλόγως της περιπτώσεως, προς την
γεωργίαν, την δασολογίαν, την αλιείαν, την αρχαιολογίαν, τον τουρισµόν και τα
τοιαύτα.
(2) ∆ιάταγµα ορίζον Λευκήν Ζώνην αναφέρεται εις χάρτην και περιλαµβάνει δήλωσιν
των αρχών αι οποίαι είναι εκάστοτε εφαρµόσιµοι επί του ελέγχου της αναπτύξεως εν
τη συγκεκριµένη Λευκή Ζώνη.
(3) Προς άρσιν οιασδήποτε αµφιβολίας ο ορισµός Λευκής Ζώνης δεν αποκλείει την
υποβολήν αιτήσεως διά την χορήγησιν πολεοδοµικής αδείας αναφορικώς προς
ακίνητον ιδιοκτησίαν εν τη Λευκή Ζώνη προς ανάπτυξιν µη ούσαν σύµφωνον προς
την εν τω ∆ιατάγµατι περιλαµβανοµένην δήλωσιν πολιτικής.
Ανάκλησις ή τροποποίησις πολεοδοµικής αδείας

Εξουσία προς
ανάκλησιν ή
τροποποίησιν
πολεοδοµικής
αδείας.

36.—(1) Άνευ επηρεασµού της επιφυλάξεως εις το εδάφιον (1) του άθρου 28, εάν η
Πολεοδοµική Αρχή θεωρή ότι η ανάπτυξις οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας διά την
οποίαν έχει χορηγηθή άδεια δυνάµει του παρόντος Νόµου θα επηρεάση σοβαρώς την
πρέπουσαν πολεοδοµικήν ρύθµισιν της περιοχής, τότε η Παλεοδοµική Αρχή δύναται,
τηρουµένων των εποµένων διατάξεων του παρόντος άρθρου, διά ∆ιατάγµατος, να
ανακαλέση ή τροποποιήση την άδειαν καθ’ ην έκτασιν θεωρεί τούτο σκόπιµον.
(2) ∆ιάταγµα εκδοθέν δυνάµει του παρόντος άρθρου υπό αρχής εις την οποίαν έχουσι
µεταβιβασθή αρµοδιότητες δεν αποκτά κύρος εκτός εάν εγκριθή υπό του Υπουργού·
και ο Υπουργός δύναται να απορρίψη ή επικυρώση οιονδήποτε τοιούτο ∆ιάταγµα
υποβληθέν εις αυτόν, επικυρών δε οιονδήποτε ∆ιάταγµα δύναται να επιφέρη τοιαύτας
τροποποιήσεις οίας θεωρεί σκοπίµους.
(3) Οσάκις ο Υπουργός προτίθεται να εκδώση ή επιικυρώση ∆ιάταγµα δυνάµει του
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παρόντος άρθρου ή αρχή τις εις την οποίαν έχουσι µεταβιβασθή αρµοδιότητες
υποβάλλη ∆ιάταγµα εις τον Υπουργόν προς επικύρωσιν υπ’ αυτού δυνάµει του
παρόντος άρθρου, ο Υπουργός ή, αναλόγως της περιπτώσεως, η ρηθείσα αρχή επιδίδει
ειδοποίησιν εις τον ιδιοκτήτην και εις τον κάτοχον της επηρεαζοµένης ακινήτου
ιδιοκτησίας, ως και εις παν άλλο πρόσωπον το οποίον κατά την γνώµην του Υπουργού
θα επηρεασθή υπό του ∆ιατάγµατος, τα δε πρόσωπα ταύτα δύνανται να προβώσιν εις
παραστάσεις προς τον Υπουργόν καθ’ ον τρόπον ήθελε καθορισθή.
(4) Οσάκις ο Υπουργός εκδίδη ∆ιάταγµα δυνάµει του παρόντος άρθρου ή οσάκις
∆ιάταγµα εκδοθέν δυνάµει του παρόντος άρθρου επικυρούται υπό του Υπουργού, η
Πολεοδοµική Αρχή επιδίδει, κατά τον καθωρισµένον τρόπον, αντίγραφον του
∆ιατάγµατος εις τον ιδιοκτήτην και εις τον κάτοχον της ακινήτου ιδιοκτησίας εις την
οποίαν το ∆ιάταγµα αναφέρεται.
(5) Η υπό του παρόντος άρθρου χορηγουµένη εξουσία προς ανάκλησιν ή τροποποίησιν
αδείας δι’ ανάπτυξιν ακινήτου ιδιοκτησίας δύναται να ασκηθή—
(α) εν περιπτώσει καθ’ ην η άδεια αναφέρεται εις την εκτέλεσιν οικοδοµικών ή άλλων
εργασιών, καθ’ οιονδήποτε χρόνον προτού αι εργασίαι αύται συµπληρωθώσιν·
(β) εν περιπτώσει καθ’ ην η άδεια αναφέρεται εις µεταβολήν της χρήσεως οιασδήποτε
ακινήτου ιδιοκτησίας, καθ’ οιονδήποτε χρόνον προτού η µεταβολή λάβη χώραν:
Νοείται ότι η ανάκλησις ή τροποποίησις αδείας διά την εκτέλεσιν οικοδοµικών ή
άλλων εργασιών δεν επηρεάζει το προ της εκδόσεως ή επικυρώσεως του ∆ιατάγµατος
υπό του Υπουργού εκτελεσθέν µέρος των εργασιών τούτων.
(6) Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος της επηρεαζοµένης ακινήτου ιδιοκτησίας, δύναται να
υποβάλη ιεραρχικήν πρσσφυγή εις το Υπουργικόν Συµβούλιον κατά της υπ’ αυτού
εκδόσεως ή επικυρώσεως διατάγµατος δυνάµει του παρόντος άρθρου.
(7) Οσάκις, υποβάλληται ιεραρχική προσφυγή δυνάµει του εδαφίου (6), το
Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται να επιτρέψη ή να απορρίψη ταύτην ή να ακυρώση ή
τροποποιήση οιονδήποτε µέρος του ∆ιατάγµατος κατά του οποίου υπεβλήθη ιεραρχική
προσφυγή.
Επιπρόσθετοι εξουσίαι ελέγχου
∆ιατάγµατα
απαιτούντα τον
τερµατισµόν της
χρήσεως ή την
µετατροπήν ή την
αφαίρεσιν
οικοδοµών ή έργων.

37.—(1) Εάν η Πολεοδοµική Αρχή θεωρή, λαµβάνουσα υπ’ όψιν τας εν τω σχεδίω
αναπτύξεως της περιοχής περιλαµβανοµένας προβλέψεις ή οιασδήποτε υφισταµένας
προτάσεις δι’ εκπόνησιν ή τροποποίησιν του σχεδίου αναπτύξεως της περιοχής ως και
οιονδήποτε άλλον ουσιώδη παράγοντα, ότι είναι σκόπιµον προς το συµφέρον της
πρεπούσης πολεοδοµικής ρυθµίσεως (περιλαµβανοµένων και των συµφερόντων των
ανέσεων)—
(α) όπως οιαδήποτε χρήσις ακινήτου ιδιοκτησίας τερµατισθή, ή όπως επιβληθώσιν
οιοιδήποτε όροι διά την συνέχισιν της χρήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας· ή
(β) όπως οιαιδήποτε οικοδοµαί ή οιαδήποτε έργα µετατραπώσιν ή αφαιρεθώσιν,
λόγω του ότι η χρήσις αύτη ή, αναλόγως της περιπτώσεως, αι οικοδοµαί αύται ή τα
έργα ταύτα επηρεάζουσιν ή θα επηρεάσωσι σοβαρώς την πρέπουσαν πολεοδοµικήν
ρύθµισιν της περιοχής, η Πολεοδοµική Αρχή δύναται διά ∆ιατάγµατος να απαιτήση
τον τερµατισµόν της χρήσεως ταύτης ή να επιβάλη τοιούτους όρους οίοι ήθελον
ορισθή εν τω ∆ιατάγµατι διά την συνέχισιν της τοιαύτης χρήσεως ή, αναλόγώς της
περιπτώσεως, να απαιτήση όπως ληφθώσι τοιαύτα µέτρα διά την µετατροπήν ή
αφαίρεσιν των οικοδοµών ή των έργων οία ήθελον ούτως ορισθή.
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(2) Παρά το γεγονός ότι ουδεµία αίτησις προς τούτο έχει υποβληθή, ∆ιάταγµα δυνάµει
του παρόντος άρθρου δύναται να χορηγήση πολεοδοµικήν άδειαν δι’ οιανδήποτε
ανάπτυξιν της ακινήτου ιδιοκτησίας εις την οποίαν αναφέρεται το ∆ιάταγµα, υπό
τοιούτους όρους οίοι ήθελον ορισθή εν τω ∆ιατάγµατι.
(3) Η υπό του εδαφίου (2) χορηγουµένη εξουσία περιλαµβάνει εξουσίαν χορηγήσεως,
διά ∆ιατάγµατος δυνάµει του παρόντος άρθρου, πολεοδοµικής αδείας υπό τοιούτους
όρους οίοι ήθελον ορισθή εν τω ∆ιατάγµατι—
(α) διά την επί της ακινήτου ιδιοκτησίας εις την οποίαν αναφέρεται το ∆ιάταγµα
διατήρησιν οικοδοµών ανεγερθεισών ή έργων εκτελεσθέντων πρό της ηµεροµηνίας
κατά την οποίαν το ∆ιάταγµα υπεβλήθη εις τον Υπουργόν· ή
(β) διά την συνέχισιν χρήσεως τινος της εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας αρξαµένης πρό
της ηµεροµηνίας ταύτης.
(4) Παν ∆ιάταγµα εκδοθέν δυνάµει του παρόντος άρθρου υπό αρχής τινος εις την
οποίαν έχουσι µεταβιβασθή αρµοδιότητες δεν αποκτά κύρος εκτός εάν επικυρωθή υπό
του Υπουργού, ο οποίος δύναται να επιφέρη εις το ∆ιάταγµα τούτο τοιαύτας
τροποποιήσεις οίας ήθελε κρίνει σκοπίµους.
(5) Η δυνάµει του παρόντος άρθρου εξουσία του Υπουργού προς επικύρωσιν
∆ιατάγµατος υπό τροποποιήσεις περιλαµβάνει εξουσίαν—
(α) όπως τροποποιήση οιανδήποτε διάταξιν του ∆ιατάγµατος χορηγούσαν
πολεοδοµικήν άδειαν, ως αναφέρεται εν τω εδαφίω (2) ή εν τω εδαφίω (3)·
(β) όπως περιλάβη εις το ∆ιάταγµα την χορήγησιν οιασδήποτε πολεοδοµικής αδείας η
οποία θα ηδύνατο να περιληφθή εις το ∆ιάταγµα ως τούτο υπεβλήθη εις τον
Υπουργόν.
(6) Οσάκις ο Υπουργός προτίθεται να εκδώση ή επικυρώση ∆ιάταγµα δυνάµει του
παρόντος άρθρου η αρχή τις εις την οποίαν έχουσι µεταβιβασθή αρµοδιότητες
υποβάλλη ∆ιάταγµα εις τον Υπουργόν προς επικύρωσιν υπ’ αυτού δυνάµει του
παρόντος άρθρου, ο Υπουργός ή, αναλόγως της περιπτώσεως, η ρηθείσα αρχή επιδίδει
ειδοποίησιν εις τον ιδιοκτήτην και εις τον κάτοχον της επηρεαζοµένης ακινήτου
ιδιοκτησίας, ως και εις παν άλλο πρόσωπον το οποίον κατά την γνώµην του Υπουργού
θα επηρεασθή υπό του ∆ιατάγµατος, τα δε πρόσωπα ταύτα δύνανται να προβώσιν εις
παραστάσεις προς τον Υπουργόν καθ’ ον τρόπον ήθελε καθορισθή.
(7) Οσάκις ο Υπουργός εκδίδη ∆ιάταγµα δυνάµει του παρόντος άρθρου ή οσάκις
∆ιάταγµα εκδοθέν δυνάµει του παρόντος άρθρου επικυρούται υπό του Υπουργού, η
Πολεοδοµική Αρχή επιδίδει, κατά τον καθωρισµένον τρόπον, αντίγραφον του
∆ιατάγµατος εις τον ιδιοκτήτην και εις τον κάτοχον της ακινήτου ιδιοκτησίας εις την
οποίαν το ∆ιάταγµα αναφέρεται.
(8) Οσάκις αι απαιτήσεις ∆ιατάγµατος εκδοθέντος δυνάµει του παρόντος άρθρου
συνεπάγωνται την εκτόπισιν προσώπων διαµενόντων εντός οιωνδήποτε υποστατικών,
αποτελεί καθήκον της Πολεοδοµικής Αρχής όπως, εφ’ όσον δεν υφίσταται άλλος
χώρος διαµονής κατάλληλος διά τας ευλόγους ανάγκας των προσώπων τούτων
διαθέσιµος υπό λογικούς όρους, εξασφαλίση την παροχήν τοιούτου χώρου διαµονής
προ της εκτοπίσεως των προσώπων τούτων.
∆ιατάγµατα
διατηρήσεως.

38.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εάν o Υπουργός θεωρή
ότι είναι σκόπιµον όπως προβλέψη διά την διατήρησιν οιασδήποτε συγκεκριµένης
οικοδοµής ή οιασδήποτε οµάδος οικοδοµών ή οιασδήποτε περιοχής ειδικού
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κοινωνικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού ή άλλου ενδιαφέροντος ή χαρακτήρος ή
φυσικής, καλλονής, ο Υπουργός δύναται προς τον σκοπόν τούτον να εκδώση
∆ιάταγµα προς τούτο (εν τω παρόντι Νόµω αναφερόµενον ως «∆ιάταγµα
∆ιατηρήσεως»), απαγορεύον, υπό τοιαύτας εξαιρέσεις οίαι ήθελον προβλεφθή εν τω
τοιούτω ∆ιατάγµατι, την µετατροπήν αυτής ή οιασδήποτε οικοδοµικάς εργασίας επ’
αυτής (εν τω παρόντι άρθρω και εν τω άρθρω 57 αναφεροµένας ως «τα έργα») ειµή τη
συγκαταθέσει του Υπουργού και υπό τοιούτους όρους οίοι ήθελον ορισθή εν αυτή.
(2) Παν ∆ιάταγµα ∆ιατηρήσεως δυνάµει του εδαφίου (1)—
(α) εκδίδεται συµφώνως προς Κανονισµούς εκδιδοµένους δυνάµει του παρόντος
Νόµου·
(β) ορίζει την συγκεκριµένην οικοδοµήν, οµάδα οικοδοµών ή περιοχήν αναφορικώς
προς την οποίαν εκδίδεται και, εις γενικάς γραµµάς, το ειδικόν κοινωνικόν,
αρχιτεκτονικόν, ιστορικόν ή άλλο ενδιαφέρον ή χαρακτήρα ή φυσικήν καλλονήν
αυτής·
(γ) δύναται να προβλέψη περί της εφαρµογής, εν σχέσει προς την εν τω εδαφίω (1)
αναφεροµένην συναίνεσιν του Υπουργού και τας αιτήσεις διά την τοιαύτην
συναίνεσιν, οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόµου αι οποίαι αναφέρονται εις
πολεοδοµικήν άδειαν, υπό τοιαύτας προσαρµογάς και µετατροπάς οίαι ήθελον ορισθή
εν τω ∆ιατάγµατι·
(δ) δύναται να προβλέψη περί των µέτρων τα οποία δέον να ληφθώσιν υφ’ οιουδήποτε
προσώπου διά την διατήρησιν οιαδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας εις την οποίαν τούτο
αναφέρεται.
(3) Οσάκις εκδίδηται ∆ιάταγµα ∆ιατηρήσεως εφαρµόζονται αι ακόλουθοι διατάξεις,
ήτοι—
(α) η έκδοσις του ∆ιατάγµατος ∆ιατηρήσεως γνωστοποιείται καθ’ ον τρόπον ήθελε
καθορισθή·
(β) ενστάσεις και παραστάσεις αναφορικώς προς το τοιούτο ∆ιάταγµα δύνανται να
διατυπωθώσιν υφ’ οιουδήποτε προσώπου του οποίου παραβλάπτονται τα νόµιµα
συµφέροντα και να υποβληθώσι κατά τοιαύτον τρόπον και εντός τοιαύτης προθεσµίας
ως ήθελον καθορισθή·
(γ) το Υπουργικόν Συµβούλιον εξετάζει το ζήτηµα και οιασδήποτε ενστάσεις και
παραστάσεις υποβληθείσας αναφορικώς προς το διάταγµα και δύναται να επικυρώση
το ∆ιάταγµα τούτο, είτε άνευ τροποποιήσεως είτε υπό τοιαύτας τροποποιήσεις οίας το
Υπουργικόν Συµβούλιον ήθελε θεωρήσει σκοπίµους, ή να αρνηθή την επικύρωσιν
αυτού.
(δ) επί τη επικυρώσει ∆ιατάγµατος ∆ιατηρήσεως, αντίγραφον αυτού, οµού µετά
στοιχείων της ακινήτου ιδιοκτησίας εις την οποίαν αναφέρεται, αποστέλλεται εις τον
Επαρχιακόν Κτηµατολογικόν Λειτουργόν της επαρχίας εν τη οποία κείται η τοιαύτη
ιδιοκτησία, η δε επικύρωσις κοινοποιείται κατά τοιούτον τρόπον οίος ήθελε
καθορισθή.
(4) Όταν ∆ιάταγµα ∆ιατηρήσεως επικυρωθή υπό του Υπσυργικού Συµβουλίου, ουδείς
επιτρέπεται όπως εκτελέση οιαδήποτε έργα εφ’ οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας, εις
την οποίαν το ∆ιάταγµα τούτο αναφέρεται άνευ προηγουµένης αιτήσεως,
υποβαλλοµένης καθ’ ον τρόπον ήθελε καθορισθή, διά την προς τούτο συναίνεσιν του
Υπουργού η οποία αναφέρεται εν τη παραγράφω (γ) του εδαφίου (2), λήψεως της εν
λόγω συναινέσεως και συµµορφώσεως προς οιουσδήποτε εν αυτή οριζοµένους όρους:
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Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαµβανοµένων καθιστά παράνοµον
την εκτέλεσιν οίωνδήποτε έργων τα οποία είναι επειγόντως αναγκαία προς το
συµφέρον της ασφαλείας ή της υγείας ή προς διατήρησιν της ακινήτου ιδιοκτησίας εις
την οποίαν το ∆ιάταγµα ∆ιατηρήσεως αναφέρεται ή γειτνιαζούσης ιδιοκτησίας, εφ’
όσον έγγραφος ειδοποίησις περί της σκοπουµένης εκτελέσεως των έργων τούτων
δίδηται εις τον Υπουργόν το ενωρίτερον δυνατόν αφού παρουσιασθή η ανάγκη
εκτελέσεως των έργων τούτων.

Κεφ. 31.
48 του 1964.
∆ιατάγµατα
Προστασίας
∆ένδρων.

(5) ∆ιάταγµα ∆ιατηρήσεως δεν εκδίδεται αναφορικώς προς οιανδήποτε ακίνητον
ιδιοκτησίαν η οποία αποτελεί αρχαίον µνηµείον ή κατά τρόπον ώστε να επηρεάση τας
αρµοδιότητας οιουδήποτε προσώπου ή αρχής δυνάµει του περί Αρχαιοτήτων Νόµου ή
οιουδήποτε νόµου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος αυτόν ή οιωνδήποτε
Κανονισµών εκδοθέντων ή άλλης ∆ιοικητικής Πράξεως γενοµένης δυνάµει αυτού.
39.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εάν o Υπουργός θεωρή
ότι είναι σκόπιµον προς το συµφέρον των θελγήτρων περιοχής όπως προβλέψη διά την
διατήρησιν οιουδήποτε συγκεκριµένου δένδρου ή οιασδήποτε οµάδος δένδρων ή
δασών εν οιαδήποτε περιοχή, ο Υπουργός δύναται προς τον σκοπόν τούτον να εκδώση
∆ιάταγµα προς τούτο (εν τω παρόντι Νόµω αναφερόµενον ως «∆ιάταγµα Προστασίας
∆ένδρων»), απαγορεύον, υπό τοιαύτας εξαιρέσεις οίαι ήθελον προβλεφθή εν τω
∆ιατάγµατι, την εκκοπήν, ακροτοµήν, κλάδευσιν ή εκουσίαν καταστροφήν αυτών ειµή
τη συναινέσει του Υπουργού και υπό τοιούτους όρους οίοι ήθελον ορισθή εν αυτή.
(2) Παν ∆ιάταγµα Προστασίας ∆ένδρων δυνάµει του εδαφίου (1)—
(α) εκδίδεται συµφώνως προς Κανονισµούς εκδιδοµένους δυνάµει του παρόντος
Νόµου·
(β) ορίζει το συγκεκριµένον δένδρον, οµάδα δένδρων ή δάσος αναφορικώς προς το
οποίον ή την οποίαν εκδίδεται·
(γ) δύναται να προβλέψη περί της εφαρµογής, εν σχέσει προς την εν τω εδαφίω (1)
αναφεροµένην συναίνεσιν του Υπουργoύ και τας αιτήσεις διά την τοιαύτην
συναίνεσιν, οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόµου αι οποίαι αναφέρονται εις
πολεοδοµικήν άδειαν, υπό τοιαύτας προσαρµογάς και µετατροπάς οίαι ήθελον ορισθή
εν τω ∆ιατάγµατι·
(δ) δύναται να προβλέψη περί των µέτρων τα οποία δέον να ληφθώσι υφ’ οιουδήποτε
προσώπου διά την εξασφάλισιν της επαναφυτεύσεως, κατά τοιούτον τρόπον οίος
ήθελε καθορισθή υπό ή δυνάµει του τοιούτου ∆ιατάγµατος, οιουδήποτε µέρους
δασικής περιοχής το οποίον αποψιλούται κατά την εκτέλεσιν δασοπονικών έργων
επιτρεποµένων υπό ή δυνάµει του τοιούτου ∆ιατάγµατος.
(3) Οσάκις εκδίδηται ∆ιάταγµα Προστασίας ∆ένδρων εφαρµόζονται αι ακόλουθοι
διατάξεις, ήτοι—
(α) η έκδοσις του ∆ιατάγµατος, Προστασίας ∆ένδρων γνωστοποιείται καθ’ ον τρόπον
ήθελε καθορισθή·
(β) ενστάσεις και παραστάσεις αναφορικώς προς το τοιούτο ∆ιάταγµα δύνανται να
διατυπωθώσιν υφ’ οιουδήποτε προσώπου του οποίου παραβλάπτονται τα νόµιµα
συµφέροντα και να υποβληθώσι κατά τοιούτον τρόπον και εντός τοιαύτης προθεσµίας
ως ήθελον καθορισθή·
(γ) το Υπουργικόν Συµβούλιον εξετάζει το ζήτηµα και οιασδήποτε ενστάσεις και
παραστάσεις υποβληθείσας αναφορικώς προς το ∆ιάταγµα και δύναται να επικυρώση
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το ∆ιάταγµα τούτο, είτε άνευ τροποποιήσεως είτε υπό τοιαύτας τροποποιήσεις οίας το
Υπουργικόν Συµβούλιον ήθελε θεωρήσει σκοπίµους, ή να αρνηθή την επικύρωσιν
αυτού·
(δ) επί τη επικυρώσει ∆ιατάγµατος Προστασίας ∆ένδρων αντίγραφον αυτού οµού µετά
στοιχείων της ακινήτου ιδιοκτησίας εις την οποίαν αναφέρεται, αποστέλλεται εις τον
Επαρχιακόν Κτηµατολογικόν Λειτουργόν της επαρχίας εν τη οποία κείται η τοιαύτη
ιδιοκτησία, η δε επικύρωσις κοινοποιείται κατά τοιούτον τρόπον οίος ήθελε
καθορισθή.
(4) Όταν ∆ιάταγµα Προστασίας ∆ένδρων επικυρωθή υπό του Υπουργικού
Συµβουλίου, ουδείς επιτρέπεται όπως προβή εις την εκκοπήν, ακροτοµήν, κλάδευσιν ή
εκουσίαν καταστροφήν οιουδήποτε δένδρου εις το οποίον το ∆ιάταγµα τούτο
αναφέρεται άνευ προηγουµένης αιτήσεως, υποβαλλοµένης καθ’ ον τρόπον ήθελε
καθορισθή, διά την προς τούτο συναίνεσιν του Υπουργού η οποία αναφέρεται εν τη
παραγράφω (γ) του εδαφίου (2), λήψεως της εν λόγω συναινέσεως και
συµµορφώσεως, προς οιουσδήποτε εν αυτή οριζοµένους όρους:
Νοείται ότι, άνευ επηρεασµού οιωνδήποτε άλλων εξαιρέσεων διά τας οποίας δυνατόν
να γίνη πρόβλεψις υπό του τοιούτου ∆ιατάγµατος, ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω
διαλαµβανοµένων εφαρµόζεται επί της εκκοπής, ακροτοµής ή κλαδεύσεως δένδρων
αποξηραινοµένων ή αποξηρανθέντων ή καταστάντων επικινδύνων, ή της εκκοπής,
ακροτοµής ή κλαδεύσεως οιωνδήποτε δένδρων προς εκτέλεσιν οιωνδήποτε
υποχρεώσεων επιβληθεισών υπό ή δυνάµει νόµου τινός ή εφ’ όσον αύτη δυνατόν να
είναι αναγκαία διά την πρόληψιν ή την κατάπαυσιν οχληρίας.
(5) ∆ιάταγµα Προστασίας ∆ένδρων δεν εκδίδεται δι’ οιανδήποτε δασικήν γήν η οποία
τελεί υπό την διαχείρισιν της Κυβερνήσεως.
Έλεγχος
διαφηµίσεων.

40.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, Κανονισµοί δυνάµει του
παρόντος Νόµου προβλέπουσι διά τον περιορισµόν ή την ρύθµισιν της εκθέσεως
διαφηµίσεων εφ’ όσον ο Υπουργός κρίνη τούτο σκόπιµον προς το συµφέρον της
καλαισθήτου εµφανίσεως περιοχής ή της δηµοσίας ασφαλείας.
(2) Άνευ επηρεασµού της γενικότητος του εδαφίου (1), οιοιδήποτε τοιούτοι
Κανονισµοί δύνανται να προβλέπωσι—
(α) περί ρυθµίσεως των διαστάσεων, της εµφανίσεως και της θέσεως των διαφηµίσεων
αι οποίαι δύνανται να εκτεθώσι, των χώρων επί των οποίων δύνανται να εκτεθώσι
διαφηµίσεις και του τρόπου κατά τον οποίον θα στερεωθώσιν·
(β) περί επιβολής υποχρεώσεων όπως λαµβάνηται η συναίνεσις της Πολεοδοµικής
Αρχής διά την έκθεσιν διαφηµίσεων γενικώς, ή διαφηµίσεων οιασδήποτε κατηγορίας
οριζοµένης εν τοις Κανονισµοίς·
(γ) περί της συστάσεως, διά τους σκοπούς των Κανονισµών, τοιούτων
συµβουλευτικών επιτροπών οίαι ήθελον καθορισθή υπό των Κανονισµών, και περί του
καθορισµού του τρόπου κατά τον οποίον θα καταβάλλωνται αι δαπάναι οιασδήποτε
τοιαύτης επιτροπής.
(3) Κανονισµοί εκδιδόµενοι διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δύνανται να
ποιώνται διαφόρους προβλέψεις εν σχέσει προς διαφόρους περιοχάς, ειδικώτερον δε
δύνανται να προβλέπωσιν ειδικώς εν σχέσει προς περιοχάς οριζοµένας διά τους
σκοπούς των Κανονισµών ως περιοχάς ειδικού ελέγχου, ούσας είτε αγροτικάς είτε µη
αγροτικάς περιοχάς τας οποίας ο Υπουργός θεωρεί ως χρηζούσας ειδικής προστασίας
χάριν της καλαισθήτου εµφανίσεως αυτών· άνευ δε επηρεασµού της γενικότητος των
προηγουµένων διατάξεων του παρόντος εδαφίου, οι Κανονισµοί δύνανται να
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απαγορεύωσι την εν οιαδήποτε τοιαύτη περιοχή έκθεσιν πάσης διαφηµίσεως πλήν
διαφηµίσεων τοιούτων τυχόν κατηγοριών οίαι ήθελον ορισθή εν τοις Κανονισµοίς.
(4) Περιοχαί ειδικού ελέγχου διά τους σκοπούς Κανονισµών εκδιδοµένων δυνάµει του
παρόντος άρθρου δυνατόν να ορισθώσιν είτε εν αναφορά προς προβλέψεις
περιεχοµένας προς τούτο εις σχέδια αναπτύξεως είτε διά ∆ιαταγµάτων εκδιδοµένων ή
εγκρινοµένων υπό του Υπουργού συµφώνως προς τας διατάξεις των Κανονισµών.
(5) Οσάκις ο Υπουργός εξουσιοδοτήται υπό των Κανονισµών όπως εκδώση ή εγκρίνη
οιονδήποτε τοιούτο ∆ιάταγµα ως το εν τω εδαφίω (4) αναφερόµενον, οι Κανονισµοί
προβλέπουσι διά την δηµοσίευσιν ειδοποιήσεως του σκοπουµένου ∆ιατάγµατος καθ’
ον τρόπον ήθελε καθορισθή υπό των Κανονισµών και διά την εξέτασιν τοιούτων
παραστάσεων οίαι ήθελον ούτω καθορισθή, πριν ή το ∆ιάταγµα εκδοθή ή εγκριθή.
(6) Κανονισµοί εκδιδόµενοι δυνάµει του παρόντος άρθρου δύνανται να εκδοθώσι κατά
τρόπον ώστε να εφαρµόζωνται επί διαφηµίσεων εκτιθεµένων κατά την ηµεροµηνίαν
της ενάρξεως ισχύος των Κανονισµών ή επί της δι’ έκθεσιν διαφηµίσεων χρήσεως
οιουδήποτε χώρου χρησιµοποιουµένου προς τον σκοπόν τούτον κατά την εν λόγω
ηµεροµηνίαν· οιοιδήποτε, όµως, Κανονισµοί εκδιδόµενοι συµφώνως προς το παρόν
εδάφιον προβλέπουσι περί εξαιρέσεως εξ αυτών—
(α) της συνεχιζοµένης εκθέσεως οιωνδήποτε τοιούτων διαφηµίσεων· και
(β) της συνεχιζοµένης χρήσεως, οιουδήποτε τοιούτου χώρου διά την έκθεσιν
διαφηµίσεων,
επί τοσούτο χρονικόν διάστηµα oίoν ήθελε καθορισθή πρός τούτο υπό των
Κανονισµών, διάφορα δε χρονικά διαστήµατα δύνανται ούτω να καθορισθώσι διά τους
σκοπούς διαφόρων διατάξεων των Κανονισµών.
∆εν απαιτείται
αίτησις διά
πολεοδοµικήν
άδειαν διά
διαφηµίσεις.

41. Οσάκις η έκθεσις διαφηµίσεων συµφώνως προς Κανονισµούς εκδοθέντας δυνάµει
του άρθρου 40 συνεπάγεται ανάπτυξιν ακινήτου ιδιοκτησίας, πολεοδοµική άδεια διά
την ανάπτυξιν θεωρείται ως χορηγηθείσα δυνάµει του παρόντος άρθρου και δεν
απαιτείται άδεια προς τούτο δυνάµει των προηγουµένων διατάξεων του παρόντος
Μέρους.

Πρέπουσα
συντήρησις
αχρησιµοποιήτου
ακινήτου
ιδιοκτησίας, κ.λ.π.

42.—(1) Εάν η Πολεοδοµική Αρχή θεωρή ότι η καλαίσθητος εµφάνισις οιασδήποτε
περιοχής παραβλάπτεται σοβαρώς εκ της καταστάσεως οιουδήποτε κήπου,
ανοικοδοµήτου οικοπέδου ή άλλης απεριφράκτου ή µη ακινήτου ιδιοκτησίας εν τη
περιοχή ταύτη, η Πολεοδοµική Αρχή δύναται να επιδώση εις τον ιδιοκτήτην και εις
τον κάτοχον της ακινήτου ιδιοκτησίας ειδοποίησιν απαιτούσαν την εντός τοσούτου
χρονικού διαστήµατος oίον ήθελεν ορισθή εν τη ειδοποιήσει λήψιν τοιούτων µέτρων
προς κατάπαυσιν της βλάβης οία ήθελον ούτως ορισθή.
(2) Ειδοποίησις δυνάµει του παρόντος άρθρου λαµβάνει ισχύν κατά την λήξιν
τοιούτου χρονικού διαστήµατος οίον ήθελεν ορισθή εν αυτή.

Συµφωνίαι
ρυθµίζουσαι την
ανάπτυξιν ή χρήσιν
ακινήτου
ιδιοκτησίας.
2 του 39(Ι) του
2015.

43.—(1) Ο Υπουργός ή αρχή τις εις την οποίαν έχουσι µεταβιβασθή αρµοδιότητες
δύναται να συνάψη συµφωνίαν µεθ’ οιουδήποτε προσώπου έχοντος συµφέρον εις
ακίνητον ιδιοκτησίαν αναφορικώς προς την ανάπτυξιν ή χρήσιν της ακινήτου
ιδιοκτησίας είτε µονίµως είτε κατά την διάρκειαν τοιούτου χρονικού διαστήµατος οίον
ήθελε καθορισθή υπό της συµφωνίας· πάσα δε τοιαύτη συµφωνία δύναται να περιέχη
τοιαύτας παρεµπιπτούσας ή επακολούθους διατάξεις (περιλαµβανοµένων και
διατάξεων οικονοµικού χαρακτήρος) οίας ο Υπουργός θεωρεί αναγκαίας ή σκοπίµους
διά τους σκοπούς της συµφωνίας και διά την επιβολήν των όρων αυτής επί του
συνάπτοντος την συµφωνίαν προσώπου και των εξ αυτού αρυοµένων εµπράγµατον
δικαίωµα προσώπων.
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(2) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω ή εν οιαδήποτε δυνάµει αυτού γενοµένη
συµφωνία διαλαµβανοµένων ερµηνεύεται—
(α) ως περιορίζον την άσκησιν, εν σχέσει προς την ακίνητον ιδιοκτησίαν η οποία
αποτελεί το αντικείµενον οιασδήποτε τοιαύτης συµφωνίας, οιωνδήποτε εξουσιών αι
οποίαι δύνανται να ασκηθώσιν υπό του Υπουργού ή της Πολεοδοµικής Αρχής δυνάµει
του παρόντος Νόµου· ή
(β) ως απαιτούν την άσκησιν οιωνδήποτε τοιούτων εξουσιών.
Συµπληρωµατικαί ∆ιατάξεις.
Αίτησις προς
καθορισµόν του εάν
απαιτήται
πολεοδοµική άδεια.

44.—(1) Εάν οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον εξετέλεσεν ή προτίθεται να εκτελέση
οιασδήποτε εργασίας επί ακινήτου ιδιοκτησίας, ή το οποίον επέφερέν ή προτίθεται
όπως επιφέρη οιανδήποτε µεταβολήν εν τη χρήσει ακινήτου ιδιοκτησίας, επιθυµή όπως
καθορισθή εάν η εκτέλεσις των εργασιών τούτων ή η µεταβολή αυτή απετέλει ή θα
απετέλει ή συνεπήγετο ή θα συνεπήγετο ανάπτυξιν της ακινήτου ιδιοκτησίας και, εάν
ούτως έχη το πράγµα, εάν δύναται να απαιτηθή ή απαιτείται, δυνάµει του παρόντος
Μέρους, αίτησις διά πολεοδοµικήν άδειαν προς τούτο, δύναται να υποβάλη αίτησιν εις
την Πολεοδοµικήν Αρχήν προς καθορισµόν του ζητήµατος τούτου.
(2) Η δυνάµει του εδαφίου (1) αίτησις αναφέρεται εν τω παρόντι Νόµω ως «αίτησις
διά καθορισµόν» η δε επ’ αυτής απόφασις της Πολεοδοµικής Αρχής ως «καθορισµός».
(3) Αι διατάξεις αι οποίαι αναφέρονται εις αιτήσεις διά πολεοδοµικήν άδειαν και εις
την λήψιν αποφάσεων επί των τοιούτων αιτήσεων εφαρµόζονται, υπό τας αναγκαίας
τροποποιήσεις, εν σχέσει προς οιανδήποτε αίτησιν δυνάµει του παρόντος άρθρου και
προς την λήψιν αποφάσεως επ’ αυτής.

∆ικαίωµα
δικαστικής
προσφυγής.

9 του 46(Ι) του
2011.
Προσωρινές
διατάξεις για
αδειοδότηση
υφιστάµενων
οικοδοµών ή υπό
δηµιουργία
οικοπέδων.

45. Παν πρόσωπον επηρεαζόµενον εξ αποφάσεως ή διατάγµατος του Υπουργού
γινοµένων συµφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 28 και 37 ή εξ αποφάσεως ή
διατάγµατος του Υπουργικού Συµβουλίου συµφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων
31, 38 και 39 ή εξ οιασδήποτε αποφάσεως γινοµένης υπό Πολεοδοµικής Αρχής
συµφώνως προς οιαιδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόµου δύναται να προσβάλη την
τοιαύτην απόφασιν ή διάταγµα εις το Ανώτατον ∆ικαστήριον.
45Α. (1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου -

“αυτοτελής και/ή άνετη κάρπωση” σε σχέση µε υφιστάµενη οικοδοµή ή ανάπτυξη ή µε
µονάδα σε οικοδοµή ή µε οικόπεδο, σηµαίνει την κατάσταση που υπάρχει σε οικοδοµή
ή διαχωρισµό οικοπέδων στην οποία, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί η οικοδοµή ή ο
διαχωρισµός σύµφωνα µε το σύνολο των όρων της εκδοθείσας άδειας, η Πολεοδοµική
Αρχή διαπιστώνει την ικανοποιητική αυτοτελή λειτουργία και εξυπηρέτηση της
οικοδοµής ή της µονάδας ή του οικοπέδου, ανεξάρτητα από:
(α) την ολοκλήρωση και λειτουργία οποιασδήποτε άλλης µονάδας της οικοδοµής ή την
ολοκλήρωση του διαχωρισµού οικοπέδου, ή
(β) οποιαδήποτε ατέλεια ή έλλειψη ή παρατυπία ή παρανοµία σε άλλη µονάδα της
οικοδοµής ή άλλο οικόπεδο του διαχωρισµού.
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“Επιτροπή” ∆ιαγράφηκε µε το 3(α) του 39(Ι) του 2015.

46(Ι) του 2011.

47(Ι) του 2011.

3(β) του 39(Ι) του
2015.
46(Ι) του 2011.

“παρατυπία” σε σχέση µε υφιστάµενη οικοδοµή ή εκτέλεση εργασιών για µετατροπή ή
διαίρεση οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο/α, σηµαίνει τη µη τήρηση
των σχεδίων ή οποιουδήποτε από τους όρους άδειας που χορηγήθηκε για την οικοδοµή
ή το οικόπεδο ή την επέκταση ή προσθήκη, την αλλαγή χρήσης του συνόλου ή
τµήµατος της ανάπτυξης ή τη µετατροπή της οικοδοµής, κατά παράβαση των
εγκριθέντων σχεδίων και των όρων που επιβλήθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος
του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόµου του 2011·
“υπό δηµιουργία οικόπεδο” σηµαίνει τεµάχιο γης που έχει προκύψει από τη µετατροπή
ή τη διαίρεση ακίνητης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο ή σε χωριστά οικόπεδα κατόπιν
πολεοδοµικής άδειας σε ισχύ δυνάµει του παρόντος Νόµου ή και άδεια διαίρεσης
δυνάµει του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµου, νοουµένου ότι κατά την
ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2011 έχουν τοποθετεί τα κράσπεδα, οι δρόµοι είναι
άνετα χρησιµοποιήσιµοι από οχήµατα και έχει επιβεβαιωθεί η εµβαδοµέτρηση του
οικοπέδου ή των οικοπέδων από αρµόδιο πρόσωπο και για το οποίο δεν έχει εκδοθεί
πιστοποιητικό έγκρισης από την αρµόδια αρχή.
“υφιστάµενη οικοδοµή” σηµαίνει οικοδοµή ή συγκρότηµα οικοδοµών που αποτελείται
από µια ή και περισσότερες της µιας µονάδες ή/και τµήµατα τους που υφίστανται κατά
την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2011, έχουν ανεγερθεί αφού εξασφαλίσθηκε
πολεοδοµική άδεια ή/και άδεια οικοδοµής που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
περί Ρύθµισης Οδών και Οικοδοµών Νόµου και ουσιαστικά έχουν συµπληρωθεί και
κατέχονται ή δυνατόν να κατέχονται αυτοτελώς και να τυγχάνουν άνετης κάρπωσης,
νοουµένου ότι η αδειοδότησή τους δεν έγινε κατά παρέκκλιση των προνοιών του
Σχεδίου Ανάπτυξη, και αφορούν τα ακόλουθα:
(α) οικιστικές και παραθεριστικές αναπτύξεις·
(β) τουριστικά καταλύµατα·
(γ) εµπορικές αναπτύξεις µικρής κλίµακας που δεν υπερβαίνουν τα 1000 τ.µ.·
(δ) µικτή οικιστική/ παραθεριστική και εµπορική ανάπτυξη, εφόσον το οικιστικό/
παραθεριστικό µέρος της υπερισχύει στο σύνολο της ανάπτυξης.

46(Ι) του 2011.
Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
23.9.1990.
3(γ) του 39(Ι) του
2015.

3(δ) του 39(Ι) του
2015.

(2) Άνευ επηρεασµού των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού
εκδιδόµενων Κανονισµών, πολεοδοµική άδεια κατά παρέκκλιση των προνοιών του
εφαρµοστέου, κατά περίπτωση, Σχεδίου Ανάπτυξης δύναται να εκδοθεί για
υφιστάµενη οικοδοµή ή εργασίες που εκτελέσθηκαν πριν από την ηµεροµηνία έναρξης
της ισχύος του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόµου του 2011
για µετατροπή ή διαίρεση οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο/α κατόπιν
αίτησης που υποβάλλεται, δυνάµει των περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις
και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισµών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται, σε ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
οι εν λόγω εργασίες ή οικοδοµή παρουσιάζουν παρατυπίες που καθορίζονται στο
εδάφιο (3), µετά από απόφαση της Πολεοδοµικής Αρχής.

(3) Τηρουµένων των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος άρθρου, πολεοδοµική άδεια
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο δύναται να εκδοθεί για παρατυπίες µε τις οποίες δεν
επηρεάζονται οι ανέσεις της περιοχής και των περιοίκων, ούτε η αισθητική εικόνα και
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ο χαρακτήρας της περιοχής, και οι οποίες (α) όσον αφορά υφιστάµενες οικοδοµές, είναι:
(i) προσθήκες ή µετατροπές, που συνεπάγονται αύξηση του εγκριθέντος
δοµήσιµου εµβαδού ολόκληρης της οικοδοµής αλλά και των επί µέρους
µονάδων κατά ανώτατο ποσοστό µέχρι 30%, νοουµένου ότι η αύξηση που
αφορά παρατυπία έξω από το εγκεκριµένο κέλυφος της οικοδοµής δεν
υπερβαίνει το 10%. Επί µέρους µονάδες ή και κοινόχρηστοι χώροι δύνανται να
έχουν αύξηση του εγκριθέντος δοµήσιµου εµβαδού κατά ανώτατο ποσοστό
µέχρι και 30% ανεξάρτητα αν βρίσκονται µέσα ή έξω από το κέλυφος
οικοδοµής, εφόσον συνολικά η αύξηση του εγκριθέντος δοµήσιµου εµβαδού
ολόκληρης της οικοδοµής έξω από το εγκεκριµένο κέλυφος της, δεν υπερβαίνει
κατά ανώτατο ποσοστό το 10%, ή/και
(ii) αύξηση του ύψους ή και του αριθµού ορόφων ή και του ποσοστού
κάλυψης, ή/και
(iii) διαφορετική χωροδιάταξη µέσα στο υπό ανάπτυξη τεµάχιο, ή/και
(iv) µη τήρηση της ελάχιστης επιτρεπόµενης απόστασης από όριο του τεµαχίου
ή και µη τήρηση των απαιτούµενων αποστάσεων µεταξύ οικοδοµών, ή/και
(v) αλλαγή χρήσης αναπτύξεων µικρής κλίµακας σε περίπτωση που η νέα
χρήση είναι περισσότερο επιθυµητή και δεν επαυξάνει τις αρνητικές επιπτώσεις
στην φιλοξενούσα περιοχή από την εγκεκριµένη χρήση,
(β) όσον αφορά ανάπτυξη η οποία σχετίζεται µε οικοπεδοποίηση, είναι
ουσιώδης µείωση στις διαστάσεις και στο εµβαδόν των οικοπέδων, κατά
ποσοστό µέχρι 20% του εµβαδού που προκύπτει από τον επιτρεπόµενο
συντελεστή δόµησης στην αντίστοιχη ζώνη,
(γ) όσον αφορά και τις δύο (α) και (β) πιο πάνω αναφερόµενες περιπτώσεις,
είναι παράλειψη κατασκευής µέρους της ανάπτυξης ή λανθασµένη κατασκευή
έργων υποδοµής τα οποία προέβλεπε η άδεια ή και µη παραχώρηση ή ελλιπής
παραχώρηση προς το δηµόσιο χώρων για τους οποίους τέθηκαν σχετικοί όροι
στην άδεια ή τις διευθετήσεις λειτουργίας ή τον αριθµό των χώρων
στάθµευσης, σε ποσοστό µέχρι 10% των εγκεκριµένων χώρων:
3(ε) του 39(Ι) του
2015.

46(Ι) του 2011.

Νοείται ότι, σε όλες τις πιο πάνω αναφερόµενες περιπτώσεις, θετική απόφαση της
Πολεοδοµικής Αρχής δύναται να ληφθεί, για το σύνολο ή µέρος της ανάπτυξης, µόνον
εφόσον διασφαλίζεται η αυτοτελής λειτουργία, η άνετη κατοχή και κάρπωση της
ανάπτυξης ή και επιµέρους µονάδας στην ανάπτυξη, δεν επηρεάζονται ουσιωδώς οι
ανέσεις της περιοχής ή γειτονικών ιδιοκτησιών:
Νοείται περαιτέρω ότι, αιτήσεις που αφορούν παρατυπίες οι οποίες συνάδουν µε τις
πρόνοιες των Σχεδίων Ανάπτυξης και είναι δυνατόν σχετική αίτηση να µελετηθεί από
την Πολεοδοµική Αρχή και να αντιµετωπισθεί ευνοϊκά, δεν θα µελετούνται µε βάση
τις πρόνοιες του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόµου του
2011.
(4) Πολεοδοµική άδεια σύµφωνα µε το παρόν άρθρο είναι δυνατό να χορηγηθεί ως να
ήταν σε ισχύ η τελευταία πολεοδοµική άδεια ή άδεια οικοδοµής που εκδόθηκαν
προγενέστερα και έχουν λήξει.
(5) Η αναφερόµενη στο εδάφιο (2) αίτηση υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας ή
σε περίπτωση άρνησης ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης του κατόχου της άδειας, από
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46(Ι) του 2011.
2 του 110(Ι) του
2012.
Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
11.3.2005.
2(α)(i)(ii) του 33(Ι)
του 2012.
2 του 130(Ι) του
2011.
2 του 150(Ι) του
2012.
2 του 65(Ι) του
2013.

οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συµφέρον στην οικοδοµή και συνοδεύεται από
αρχιτεκτονικά ή/και άλλα σχέδια, στα οποία εµφαίνεται η οικοδοµή ή το οικόπεδο
όπως εγκρίθηκε µε βάση χορηγηθείσα άδεια, αρχιτεκτονικά και άλλα σχέδια στα οποία
εµφαίνεται η υπάρχουσα κατάσταση αµέσως πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της
ισχύος του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόµου του 2011 και
οι επελθούσες διαφοροποιήσεις, καθώς και τα δικαιώµατα που καθορίζονται για
υποβολή αίτησης για χορήγηση πολεοδοµικής άδειας, σύµφωνα µε τους περί
Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (∆ικαιώµατα) Κανονισµούς:

Νοείται ότι η αίτηση υποβάλλεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015, νοουµένου ότι
σχετική δήλωση πρόθεσης για την υποβολή της αίτησης υποβάλλεται στον Υπουργό
Εσωτερικών µέχρι την 30ή Απριλίου 2014 σε ειδικά έντυπα κατά τον τύπο που
καθορίζει ο ίδιος, µαζί µε υπεύθυνη δήλωση του αιτητή, µε την οποία βεβαιούται ότι η
οικοδοµή ή ο διαχωρισµός για την/τον οποία/οποίο υποβάλλεται η δήλωση, ήταν
υφιστάµενα κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας δεν υποβάλλει την
αναφερόµενη στην προηγούµενη επιφύλαξη αίτηση, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 48(Α).
3(στ) του 39(Ι) του
2015.

(6) Αίτηση που υποβάλλεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, εξετάζεται από την
Πολεοδοµική Αρχή.

3(ζ) του 39(Ι) του
2015.

(7) Η Πολεοδοµική Αρχή, σε κατάλληλες περιπτώσεις, ενηµερώνει ιδιοκτήτες
ακίνητης ιδιοκτησίας που ενδεχοµένως να επηρεάζονται από την εξεταζόµενη αίτηση,
ώστε να υποβάλουν τις απόψεις τους, οι οποίες λαµβάνονται υπόψη κατά τη λήψη της
απόφασής της.

3(η) του 39(Ι) του
2015.

(8) Η Πολεοδοµική Αρχή δύναται να ζητήσει από τον αιτητή οποιαδήποτε άλλα
έγγραφα επιπρόσθετα εκείνων που καθορίζονται στο εδάφιο (5), τα οποία κατά την
κρίση της είναι αναγκαία για την εξέταση της αίτησης.
(9) ∆ιαγράφηκε µε το 3(θ) του 39(Ι) του 2015.
(10) ∆ιαγράφηκε µε το 3(θ) του 39(Ι) του 2015.
(11) ∆ιαγράφηκε µε το 3(θ) του 39(Ι) του 2015.
(12) ∆ιαγράφηκε µε το 3(θ) του 39(Ι) του 2015.
(13) ∆ιαγράφηκε µε το 3(θ) του 39(Ι) του 2015.

3(ι) του 39(Ι) του
2015.

(14) Η Πολεοδοµική Αρχή δύναται να απορρίψει την αίτηση ή να χορηγήσει
πολεοδοµική άδεια, σύµφωνα µε την αίτηση ή βάσει τροποποιήσεων που θα απαιτήσει
υπό τους αναγκαίους όρους και προϋποθέσεις.

3(ια) του 39(Ι) του
2015.

(15) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (14), απόφαση της Πολεοδοµικής
Αρχής είναι δυνατό να καθορίζονται, µεταξύ άλλων, διαφυλασσόµενα θέµατα για
άρση ορισµένης παρατυπίας σε τακτό χρονικό διάστηµα, ενδεχόµενα αντισταθµίσµατα
ή εισήγηση για επιβολή διοικητικού προστίµου, κατά αναλογία µε τη διαδικασία που
προνοείται στο άρθρο 48(Α) του παρόντος Νόµου, κατά την απόλυτον κρίσιν της:

3(ιβ) του 39(Ι) του
2015.

Νοείται ότι, η Πολεοδοµική Αρχή κατά την έκδοση της απόφασής της, δεν
εµποδίζεται από ενδεχόµενες παρατυπίες στην ακίνητη ιδιοκτησία, οι οποίες δεν
αποτελούν το αντικείµενο της αίτησης και η απόφαση είναι δυνατό να αφορά και τις εν
λόγω παρατυπίες.
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3(ιγ) του 39(Ι) του
2015.

Έκτο Μέρος.

(16) Σε περίπτωση που η απόφαση είναι θετική ως προς τη χορήγηση της
πολεοδοµικής άδειας, αλλά η άδεια αυτή δεν είναι δυνατό να χορηγηθεί λόγω
οποιασδήποτε παρατυπίας που οφείλεται σε άλλο από τον αιτητή πρόσωπο, η
Πολεοδοµική Αρχή δύναται να λάβει κατά του υπαιτίου της παρατυπίας οποιαδήποτε,
κατά την κρίση της, µέτρα επιβολής που προβλέπονται στο Έκτο Μέρος του παρόντος
Νόµου ή και να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις δέκα επτά
χιλιάδες ευρώ (€17.000,00) και, σε περίπτωση συνέχισης της παρατυπίας ή µη
συµµόρφωσης, διοικητικό πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τα εκατό εβδοµήντα ευρώ
(€170,00) για κάθε ηµέρα που συνεχίζεται η παράβαση, τηρουµένων και των
διατάξεων του άρθρου 48Α του παρόντος Νόµου:
Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας υπό την αίρεση
της άρσης της παρατυπίας, σε χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στην πολεοδοµική
άδεια από την Πολεοδοµική Αρχή:
Νοείται περαιτέρω ότι, κάθε απόφαση της Πολεοδοµικής Αρχής που λαµβάνεται µε
βάση το παρόν άρθρο, δηµοσιεύεται από την Πολεοδοµική Αρχή στο διαδικτυακό της
τόπο.
(17) Κάθε πρόσωπο που έχει προβεί σε παρατυπία κατά τις διατάξεις του παρόντος
Νόµου, είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€3.400,00)
και, σε περίπτωση συνέχισης της παρατυπίας ή µη συµµόρφωσης, σε χρηµατική ποινή
µέχρι τριακόσια σαράντα ευρώ (€340,00) κάθε µέρα, τηρουµένων των προνοιών του
άρθρου 48.
(18) Κάθε πρόσωπο το οποίο:(α) παρεµποδίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στην άσκηση των εξουσιών του ή και στην
εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάµει του παρόντος Νόµου ή εκούσια παρεµβαίνει
σε τέτοια άσκηση ή εκτέλεση, ή/και
(β) σε γνώση του προβαίνει σε οποιανδήποτε ψευδή ή ανακριβή δήλωση σε
οποιοδήποτε έγγραφο που έγινε ή παρασχέθηκε δυνάµει του παρόντος Νόµου ή για
τους σκοπούς του, ή/και
(γ) παραλείπει ή αρνείται να παράσχει ή παρουσιάσει οποιαδήποτε πληροφορία,
κατάσταση ή άλλο έγγραφο απαιτούµενο δυνάµει του παρόντος Νόµου ή για τους
σκοπούς του,
είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση που
δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα
εκατόν εβδοµήντα ευρώ (€170,00) ή και στις δύο ποινές τηρουµένων των προνοιών
του άρθρου 87 του παρόντος Νόµου.
(19) Κάθε πρόσωπο το οποίο:
(α) εκτελεί οποιαδήποτε ανάπτυξη ή πράξη ή ενεργεί ή επιτρέπει την εκτέλεση
οποιασδήποτε ανάπτυξης ή πράξης κατά παράβαση του παρόντος Νόµου ή για τους
σκοπούς του, ή/και
(β) παραλείπει να συµµορφωθεί προς οποιαδήποτε υποχρέωση ή όρο που επιβλήθηκε
δυνάµει του παρόντος Νόµου ή να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη ή έργο ενώ απαιτείτο
από αυτό να πράξει δυνάµει του παρόντος Νόµου ή για τους σκοπούς του,
είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση που
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δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα
οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850,00) ή και στις δύο ποινές τηρουµένων των προνοιών
του άρθρου 87 του παρόντος Νόµου.

3(ιδ) του 39(Ι) του
2015.

(20)(α) Πολεοδοµική άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, η οποία
αφορά υπέρβαση του εγκεκριµένου συντελεστή δόµησης πέραν του επιτρεπόµενου
στο αντίστοιχο Σχέδιο Ανάπτυξης, χορηγείται µόνο εφόσον το εβδοµήντα τοις εκατόν
(70%) της αξίας του εµβαδού της ανάπτυξης πέραν του επιτρεπόµενου αντισταθµίζεται
µε ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
(i) µε καταβολή χρηµατικού ποσού που είναι ίσο προς την αξία της γης που
αντιστοιχεί στο επιπρόσθετο, καθ’ υπέρβαση του ισχύοντος συντελεστή
δόµησης ή του συντελεστή δόµησης που ίσχυε κατά τη χορήγηση της άδειας,
οποιοδήποτε από τα δύο είναι το µεγαλύτερο εµβαδόν της οικοδοµής· ή
(ii) µε τη µεταφορά συντελεστή δόµησης από άλλο τεµάχιο γης (τεµάχιοδότης), το οποίο παραχωρείται στο δηµόσιο και βρίσκεται σε καθορισµένη
περιοχή ανάπτυξης, το οποίο πρέπει να είναι κατάλληλο από πολεοδοµική
άποψη για να χρησιµοποιηθεί προς αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης στην
περιοχή της ανάπτυξης:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η παραχώρηση του τεµαχίου-δότη στο δηµόσιο
δεν είναι αντικειµενικά δυνατή, τότε επιτρέπεται η µεταφορά του συντελεστή
δόµησης, νοουµένου ότι δεσµεύεται νοµικά το αναλογούν εµβαδόν του
τεµαχίου-δότη:
Νοείται περαιτέρω ότι, η αξία του τεµαχίου-δότη που δεσµεύεται ή
παραχωρείται στο δηµόσιο θα είναι ίση µε την αξία της γης που αντιστοιχεί µε
την υπέρβαση του δοµήσιµου εµβαδού στο υπό ανάπτυξη τεµάχιο, όπως αυτή
υπολογίζεται κατά την παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου· ή
(iii) µε τη µεταφορά συντελεστή δόµησης από διατηρητέα οικοδοµή, ή από
άλλο τεµάχιο σύµφωνα µε την εκάστοτε αντίστοιχη ισχύουσα νοµοθεσία:
Νοείται ότι, τα ανωτέρω αντισταθµίσµατα δύνανται να καταβάλλονται από τον
ιδιοκτήτη της ακίνητης ιδιοκτησίας ή πρόσωπο το οποίο έχει συµφέρον στην
οικοδοµή ή σε τµήµα οικοδοµής, πριν την υποβολή αίτησης για άδεια
οικοδοµής.

3(ιε) του 39(Ι) του
2015.
46(Ι) του 2011.

2(β)(i)(ii) του 33(Ι)
του 2012.

(β) Η κατά την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) αξία της γης υπολογίζεται από
τον αιτητή και ελέγχεται από την Πολεοδοµική Αρχή, µε βάση τις εκτιµηµένες αξίες
κατά περιοχή και χρήση που ετοιµάζει ο ∆ιευθυντής Τµήµατος Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας για τους σκοπούς του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2011, οι οποίες περιλαµβάνονται σε διάταγµα που
εκδίδει ο Υπουργός Εσωτερικών και που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας.
(γ) Για αιτήσεις που υποβάλλονται µέχρι την 31ην ∆εκεµβρίου 2012 θα ισχύει µείωση
της απαίτησης για αντιστάθµισµα κατά 20%, και για αιτήσεις που υποβάλλονται µέχρι
την 31ην ∆εκεµβρίου 2013, θα ισχύει µείωση της απαίτησης για αντιστάθµισµα κατά
10%.
(21) Επιπρόσθετα προς τις διατάξεις του εδαφίου (20), σε κατάλληλες περιπτώσεις
κατά τη χορήγηση πολεοδοµικής άδειας µε βάση το παρόν άρθρο, είναι δυνατό να
επιβληθούν, προς αποκατάσταση ενδεχόµενων συνεπειών από την ανάπτυξη,
αντισταθµιστικά µέτρα, ειδικά για σκοπούς προστασίας του τοπικού περιβάλλοντος,
αποκατάστασης των προβλεπόµενων πυκνοτήτων ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή
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της ανάπτυξης, αντικατάστασης ή εµπλουτισµού φυσικών πόρων που δυνατό να
επηρεασθούν, βελτίωσης της ποιότητας της ίδιας της ανάπτυξης και διασφάλισης της
αναγκαίας υποδοµής.
(22) Τα αντισταθµιστικά µέτρα που µπορεί να επιβληθούν µε βάση το εδάφιο (21)
είναι δυνατό να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου,
πεζοδρόµου, ποδηλατοδρόµου ή/και άλλου ελεύθερου χώρου, περιλαµβανοµένου και
του αναγκαίου εξοπλισµού στην εγγύς περιοχή, διασφάλιση άλλου τεµαχίου ως
ανοικτού δηµόσιου χώρου, διαµόρφωση υφιστάµενου ανοικτού δηµόσιου χώρου,
παροχή κοινοτικών διευκολύνσεων και υπηρεσιών και παροχή δηµόσιων χώρων
στάθµευσης.
(23) Πολεοδοµική άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, προς έγκριση
παρατυπιών οι οποίες αφορούν στη µη εφαρµογή ή στη µη ορθή εφαρµογή όρων
εκδοθείσας πολεοδοµικής άδειας ή άδειας που εκδίδεται µε βάση τον περί Ρύθµισης
Οδών και Οικοδοµών Νόµο που σχετίζονται µε την κατασκευή έργων υποδοµής, είναι
δυνατό να χορηγηθεί υπό τις ακόλουθες εναλλακτικές προϋποθέσεις:
3(ιστ) του 39(Ι) του
2015.

(α) Την κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδοµής σε προθεσµία που θα
καθορισθεί από την Πολεοδοµική Αρχή ·
(β) την καταβολή χρηµατικού ποσού που είναι ίσο προς το κόστος κατασκευής
των αναγκαίων έργων υποδοµής προς την οικεία τοπική αρχή:
Νοείται ότι, το εν λόγω ποσό κατατίθεται σε Ειδικό Ταµείο της οικείας τοπικής
αρχής και χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την κατασκευή των αναγκαίων
έργων, όπως προνοείται στα εδάφια (21) και (22).
(24) Πολεοδοµική άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, είτε αυτή
αφορά το σύνολο είτε µέρος συγκεκριµένης ανάπτυξης, έχει την ίδια ισχύ και νοµικό
αποτέλεσµα µε την πολεοδοµική άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου (2) του άρθρου 26 του παρόντος Νόµου και λογίζεται και ως άδεια για
επεκτάσεις, προσθήκες, αλλαγή χρήσης ή µετατροπές σε υφιστάµενη οικοδοµή ή
διαφοροποιήσεις σε υπό δηµιουργία οικόπεδα:
Νοείται ότι, σε περίπτωση κοινόκτητης οικοδοµής η αξία που προέκυψε από την εν
λόγω παρατυπία σε οποιαδήποτε µονάδα που νοµιµοποιείται δεν λαµβάνεται υπόψη
στον υπολογισµό του µεριδίου της µονάδας στην κοινόκτητη ιδιοκτησία, χωρίς όµως
επηρεασµό της οποιασδήποτε υποχρέωσης για την καταβολή κοινόχρηστων και
οποιουδήποτε φόρου που βαρύνει την εν λόγω ιδιοκτησία:
Νοείται περαιτέρω ότι, για αίτηση για χορήγηση πολεοδοµικής άδειας που εξετάζεται
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο καταβάλλονται δικαιώµατα, κατά αναλογία, µε τις
πρόνοιες των σχετικών ισχυόντων Κανονισµών.

9 του 120(Ι) του
2014.
Προσωρινές
διατάξεις για µη
πραγµατοποίηση
εργασιών του
Κοινού
Συµβουλίου.

120(Ι) του 2014.

45Β. Καθόσον αφορά Τοπικό Σχέδιο ή Σχέδιο Περιοχής σε σχέση µε το οποίο
βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία τροποποίησης ή εκπόνησης, αλλά δεν έχουν αρχίσει
οι εργασίες του Κοινού Συµβουλίου, οι εργασίες αυτές δεν δύναται να
πραγµατοποιηθούν, ανεξαρτήτως του εάν τα µέλη του Κοινού Συµβουλίου έχουν
διοριστεί µε σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που οι εργασίες του Κοινού Συµβουλίου έχουν αρχίσει,
ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 12Α και 12Β που
καταργούνται µε τον περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικό) Νόµο του
2014.
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Μέρος Έκτον.—ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Επιβολή εις περιπτώσεις καθ’ ας απαιτείται πολεοδοµική άδεια.
Εξουσίαι προς
επίδοσιν
ειδοποιήσεως
επιβολής.

46.—(1) Τηρουµένων των ακολούθων διατάξεων του παρόντος άρθρου και, εν τη
περιπτώσει αρχής τινος εις την οποίαν έχουσι µεταβιβασθή αρµοδιότητες, οιασδήποτε
Εντολής δοθείσης υπό του Υπουργού, οσάκις η Πολεοδοµική Αρχή θεωρή ότι—
(α) οιαδήποτε ανάπτυξις ακινήτου ιδιοκτησίας εξετελέσθη άνευ της χορηγήσεως
πολεοδοµικής αδείας απαιτουµένης προς τούτο συµφώνως προς το Πέµπτον Μέρος· ή
(β) οιοιδήποτε όροι ή περιορισµοί υπό τους οποίους είχε χορηγηθή πολεοδοµική άδεια
δεν ετηρήθησαν,
τότε η Πολεοδοµική Αρχή δύναται, εάν θεωρή τούτο σκόπιµον προς το συµφέρον της
πρεπούσης πολεοδοµικής ρυθµίσεως, να επιδώση ειδοποίησιν δυνάµει του παρόντος
άρθρου (εν τω παρόντι Νόµω ανάφεροµένην ως «ειδοποίησις επιβολής»).
(2) Οσάκις η Πολεοδοµική Αρχή επιδίδη ειδοποίησιν επιβολής, η ειδοποίησις—
(α) επιδίδεται εις τον ιδιοκτήτην και εις τον κάτοχον της ακινήτου ιδιοκτησίας εις την
οποίαν αύτη αναφέρεται· και
(β) δύναται, εάν η Πολεοδοµική Αρχή νοµίζη τούτο πρέπον, να επιδοθή ωσαύτως εις
οιονδήποτε έτερον πρόσωπον έχον συµφέρον εν τη ακινήτω ιδιοκτησία, το οποίον
είναι συµφέρον ουσιωδώς επήρεαζόµενον, κατά την κρίσιν αυτής, υπό της
ειδοποιήσεως.
(3) Η ειδοποίησις επιβολής—
(α) ορίζει την φύσιν της αναπτύξεως περί της οποίας υπάρχει ισχυρισµός ότι
εξετελέσθη άνευ της χορηγήσεως πολεοδοµικής αδείας ως αναφέρεται εν τη
παραγράφω (α) του εδαφίου (1) ή, αναλόγως της περιπτώσεως, τα σηµεία ως προς τα
οποία υπάρχει ισχυρισµός ότι οιοιδήποτε όροι ή περιορισµοί ως οι εν τη παραγράφω
(β) του ρηθέντος εδαφίου αναφερόµενοι δεν ετηρήθησαν· και
(β) δύναται να απαιτήση όπως εντός τοιαύτης προθεσµίας οία ήθελεν ούτως ορισθή
ληφθώσι τοιαύτα µέτρα οία απαιτούνται διά την αφαίρεσιν της άνευ αδείας
διενεργηθείσης αναπτύξεως και, εις καταλλήλους περιπτώσεις, την επαναφοράν της
ακινήτου ιδιοκτησίας εις ην κατάστασιν ήτο αύτη προτού η περί ης ο ισχυρισµός άνευ
αδείας διενεργηθείσα ανάπτυξις λάβη χώραν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, την
εξασφάλισιν συµµορφώσεως προς τους όρους ή περιορισµούς, ειδικώτερον δε
δύναται, προς τον σκοπόν τούτον, να απαιτήση την κατεδάφισιν ή µετατροπήν
οιωνδήποτε οικοδοµών ή έργων, τον τερµατισµόν οιασδήποτε χρήσεως ακινήτου
ιδιοκτησίας ή την επί ακινήτου ιδιοκτησίας εκτέλεσιν οιωνδήποτε οικοδοµικών ή
άλλων εργασιών.
(4) Τηρουµένων των εποµένων διατάξεων του παρόντος Μέρους, ειδοποίησις
επιβολής λαµβάνει ισχύν κατά την λήξιν τοιαύτης προθεσµίας οία ήθελεν ορισθή εν τη
ειδοποιήσει.

Ιεραρχική
προσφυγή εις τον
Υπουργόν κατά
ειδοποιήσεως
επιβολής.

47.—(1) Πρόσωπον εις το οποίον επεδόθη ειδοποίησις επιβολής ή οιονδήποτε έτερον
πρόσωπον έχον συµφέρον εν τη ακινήτω ιδιοκτησία δύναται, καθ’ οιονδήποτε χρόνον
εντός της προθεσµίας η οποία ορίζεται εν τη ειδοποιήσει ως η προθεσµία κατά την
λήξιν της οποίας η ειδοποίησις θα λάβη ισχύν, να υποβάλη ιεραρχικήν προσφυγήν εις
τον Υπουργόν κατά της ειδοποιήσεως δι’ οιονδήποτε των ακολούθων λόγων, ήτοι—
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(α) ότι εχορηγήθη πολεοδοµική άδεια διά την ανάπτυξιν ταύτην·
(β) ότι δεν απητείτο πολεοδοµική άδεια διά την ανάπτυξιν ταύτην ή, αναλόγως της
περιπτώσεως, ότι ετηρήθησαν οι όροι υπό τους οποίους εχορηγήθη πολεοδοµική άδεια
διά την ανάπτυξιν ταύτην·
(γ) ότι το εν τη ειδοποιήσει επιβολής υπολαµβανόµενον ως ανάπτυξις δεν απετέλει ή
συνεπήγετο ανάπτυξιν·
(δ) ότι αι απαιτήσεις της ειδοποιήσεως επιβολής υπερβαίνουσι το αναγκαιούν διά την
επαναφοράν της ακινήτου ιδιοκτησίας εις ην κατάστασιν αύτη ευρίσκετο προτού η
περί ης ο λόγος ανάπτυξις λάβη χώραν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, διά την
εξασφάλισιν συµµορφώσεως προς τους όρους ή περιοµισµούς εις τους οποίους
αναφέρεται η ειδοποίησις επιβολής·
(ε) ότι η ειδοποίησις δεν επεδόθη εις τε τον ιδιοκτήτην και τον κάτοχον της ακινήτου
ιδιοκτησίας.
(2) Οιαδήποτε ιεραρχική προσφυγή δυνάµει του παρόντος άρθρου υποβάλλεται εις τον
Υπουργόν δι’ εγγράφου ειδοποιήσεως εν τη οποία δέον να ενδείκνυται οι ακριβείς
λόγοι επί των οποίων αύτη βασίζεται.
3 του 29(Ι) του
2005.

(3) Όταν υποβληθή ιεραρχική προσφυγή δυνάµει του παρόντος άρθρου, η ειδοποίησις
επιβολής παραµένει άνευ ισχύος µέχρις ότου εκδοθή τελική απόφασις επ’ αυτής ή
αποσυρθή η ιεραρχική προσφυγή, µε εξαίρεση το µέρος της ειδοποίησης που αφορά
την απαίτηση για τερµατισµό οποιωνδήποτε οικοδοµικών ή άλλων εργασιών.
(4) Επί τη υποβολή ιεραρχικής προσφυγής δυνάµει του παρόντος άρθρου ο Υπουργός
δύναται να διορθώση οιανδήποτε παρατυπίαν, ελάττωµα ή λάθος εν τη ειδοποιήσει
επιβολής εάν ικανοποιηθή ότι η παρατυπία, το ελάττωµα ή το λάθος δεν είναι
ουσιώδες, δύναται δε, εάν ικανοποιηθή ότι τα δικαιώµατα οιουδήποτε προσώπου
δικαιουµένου όπως επιδοθή εις αυτόν η ειδοποίησις δεν παραβλάπτονται σοβαρώς εκ
τούτου, να επικυρώση την ειδοποίησιν παρά το γεγονός ότι αύτη δεν επεδόθη εις τε
τον ιδιοκτήτην και τον κάτοχον της ακινήτου ιδιοκτησίας.
(5) Επί τη λήψει αποφάσεως επί ιεραρχικής τινος προσφυγής δυνάµει του παρόντος
άρθρου, ο Υπουργός δίδει εντολάς προς εκτέλεσιν της αποφασεώς του,
περιλαµβανοµένων, εις περιπτώσεις καθ’ ας είναι τούτο πρέπον, εντολών προς
ακύρωσιν της ειδοποιήσεως επιβολής προς όφελος του προσφεύγοντος και της
εκδόσεως πολεοδοµικής αδείας άνευ όρων είτε υπό όρους.

Ποιναί διά την µη
συµµόρφωσιν προς
ειδοποίησιν
επιβολής.

4(α) του 29(Ι) του
2005.

48.—(1) —Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οσάκις επιδίδηται
ειδοποίησις επιβολής εις πρόσωπον το οποίον κατά τον χρόνον της εις αυτόν
επιδόσεως της ειδοποιήσεως ήτο ο ιδιοκτήτης της ακινήτου ιδιοκτησίας εις την οποίαν
η ειδοποίησις αναφέρεται, τότε εάν οιαδήποτε µέτρα απαιτούµενα υπό της
ειδοποιήσεως όπως ληφθώσιν (άλλα ή ο τερµατισµός της χρήσεως της ακινήτου
ιδιοκτησίας) δεν έχωσι ληφθή εντός της παρασχεθείσης προς συµµόρφωσιν προς την
ειδοποίησιν προθεσµίας, το πρόσωπον τούτο είναι ένοχον αδικήµατος και υπόκειται
επί τη καταδίκη του εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τις δύο χιλιάδες λίρες.
(2) Εάν πρόσωπον κατά του οποίου λαµβάνονται δικαστικά µέτρα δυνάµει του
εδαφίου (1) είχε, κατά τινα χρόνον πρό της λήξεως της παρασχεθείσης προς
συµµόρφωσιν προς την ειδοποίησιν προθεσµίας, παύσει να είναι ο ιδιοκτήτης της
ακινήτου ιδιοκτησίας, το πρόσωπον τούτο δικαιούται, αφού δώση εις την κατηγορίαν
ουχί βραδυτέραν των τριών ηµερών ειδοποίησιν περί της προθέσεως του να λάβη
διάταγµα προσαγωγής ενώπιον του ∆ικαστηρίου εις την υπόθεσιν του προσώπου το
οποίον κατέστη τότε ο ιδιοκτήτης της ακινήτου ιδιοκτησίας (εν τω παρόντι άρθρω
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αναφεροµένου ως «o µεταγενέστερος ιδιοκτήτης»).
(3) Εάν, αφού αποδειχθή ότι οιαδήποτε µέτρα απαιτούµενα υπό της ειδοποιήσεως
επιβολής δεν ελήφθησαν εντός της παρασχεθείσης προς συµµόρφωσιν προς την
ειδοποίησιν προθεσµίας, ο αρχικός κατηγορούµενος αποδείξη ότι η παράλειψις της
λήψεως των µέτρων τούτων ωφείλετο, εν όλω ή εν µέρει, εις παράλειψιν του
µεταγενεστέρου ιδιοκτήτου—
(α) ο µεταγενέστερος ιδιοκτήτης δύναται να καταδικασθή διά το αδίκηµα· και
(β) ο αρχικός κατηγορούµενος, εάν αποδείξη περαιτέρω ότι έλαβεν όλα τα εύλογα
µέτρα διά να εξασφαλίση συµµόρφωσιν προς την ειδοποίησιν επιβολής, απαλλάττεται
του αδικήµατος.

4(β) του 29(Ι) του
2005.

4(γ) του 29(Ι) του
2005.

(4) Εάν µετά την καταδίκην προσώπου τινός δυνάµει των προηγουµένων διατάξεων
του παρόντος άρθρου, το πρόσωπον τούτο δεν πράξη το ενωρίτερον πρακτικώς
δυνατόν παν ότι εξαρτάται εξ αυτού προς εξασφάλισιν συµµορφώσεως προς την
ειδοποίησιν επιβολής, είναι τούτο ένοχον περαιτέρω αδικήµατος και υπόκειται επί τη
καταδίκη του εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τις διακόσιες λίρες δι’ εκάστην
ηµέραν εποµένην της πρώτης καταδίκης αυτού καθ’ ην οιαιδήποτε των απαιτήσεων
της ειδοποιήσεως επιβολής (άλλαι ή ο τερµατισµός χρήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας)
παραµένουσιν ανεκπλήρωτοι.
(5) Οσάκις, δυνάµει ειδοποιήσεως επιβολής, απαιτήται ο τερµατισµός χρήσεως
ακινήτου ιδιοκτησίας ή η συµµόρφωσις προς οιουσδήποτε όρους εν σχέσει προς
χρήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας ή εν σχέσει προς την εκτέλεσιν εργασιών επ’ αυτής, τότε
εάν τις χρησιµοποιήση την ακίνητον ιδιοκτησίαν ή ενεργήση ή επιτρέψη όπως αύτη
χρησιµόποιηθή, ή εκτελέση τας εν λόγω εργασίας ή ενεργήση ή επιτρέψη όπως αύται
εκτελεσθώσι, κατά παράβασιν της ειδοποιήσεως, είναι ούτος ένοχος αδικήµατος και
υπόκειται επί τη καταδίκη του εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τις δύο
χιλιάδες λίρες, εάν δε η χρήσις συνεχίζεται µετά την καταδίκην, είναι ένοχος
περαιτέρω αδικήµατος και υπόκειται επί τη καταδίκη του εις χρηµατικήν ποινήν µη
υπερβαίνουσαν τις διακόσιες λίρες δι’ εκάστην ηµέραν καθ’ ην συνεχίζεται ούτως η
χρήσις.
(6) Οιαδήποτε αναφορά εν τω παρόντι άρθρω εις προθεσµίαν παρασχεθείσαν προς
συµµόρφωσιν προς ειδοποίησιν επιβολής αποτελεί αναφοράν εις την εν τη ειδοποιήσει
οριζοµένην προθεσµίαν προς συµµόρφωσιν προς αυτήν ή τοιαύτην παραταθείσαν
προθεσµίαν οίαν η Πολεοδοµική Αρχή ήθελε παράσχει προς συµµόρφωσιν προς την
ειδοποίησιν.
(7) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 47, η προθεσµία προς
συµµόρφωσιν προς την ειδοποίησιν επιβολής άρχεται από της ηµεροµηνίας καθ’ ην η
ειδοποίησις λαµβάνει ισχύν.

5 του 29(Ι) του
2005.
∆ιοικητικό
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
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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.
(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 ∆ικαστηρίου
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 ∆ηµοκρατία.
Εκτέλεσις υπό της
Πολεοδοµικής
Αρχής έργων
απαιτουµένων υπό
της ειδοποιήσεως
επιβολής.

49. Εάν, εντός της εν τη ειδοποιήσει επιβολής οριζοµένης προθεσµίας ή τοιαύτης
παραταθείσης προθεσµίας οίαν η Πολεοδοµική Αρχή ήθελε παράσχει, οιαδήποτε
µέτρα απαιτούµενα υπό της ειδοποιήσεως όπως ληφθώσιν (άλλα ή ο τερµατισµός της
χρήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας) δεν έχωσι ληφθή, η Πολεοδοµική Αρχή δύναται να
εισέλθη εντός της ακινήτου ιδιοκτησίας και να λάβη τα µέτρα ταύτα, δύναται δε να
ανακτήση παρά του προσώπου το οποίον ήτο τότε ο ιδιοκτήτης της ακινήτου
ιδιοκτησίας οιασδήποτε δαπάνας εις τας οποίας αύτη ευλόγως υπεβλήθη προς τον
σκοπόν τούτον:
Νοείται ότι η Πολεοδοµική Αρχή δεν επιτρέπεται να εισέλθη—
(α) εις οιανδήποτε κατοικίαν άνευ δεόντως ητιολογηµένου δικαστικού εντάλµατος·
(β) εις οιαδήποτε οικοδοµήν, άλλην ή κατοικίαν, εάν δεν δώση εις τον κάτοχον αυτής
οκτώ ηµερών έγγραφον προειδοποίησιν περί της σκοπουµένης εισόδου·
(γ) εις οιανδήποτε ετέραν ακίνητον ιδιοκτησίαν εάν δεν δώση εις τον κάτοχον αυτής
µιάς ηµέρας έγγραφον προειδοποίησιν περί της σκοπουµένης εισόδου,
εκτός εάν ο κάτοχος συναινή εγγράφως εις την τοιαύτην είσοδον.

Συµπληρωµατικαί
διατάξεις ως προς
ειδοποιήσεις
επιβολής.

50. Οιαιδήποτε δαπάναι εις τας οποίας ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος οιασδήποτε ακινήτου
ιδιοκτησίας υπεβλήθη προς τον σκοπόν συµµορφώσεως προς οιανδήποτε ειδοποίησιν
επιβολής επιδοθείσαν εν σχέσει προς οιανδήποτε ανάπτυξιν και οιαδήποτε ποσά
καταβληθέντα υπό του ιδιοκτήτου οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάµει του
άρθρου 49 εν σχέσει προς δαπάνας εις τας οποίας υπεβλήθη η Πολεοδοµική Αρχή
κατα την λήψιν µέτρων απαιτουµένων όπως ληφθώσιν υπό τοιαύτης ειδοποιήσεως
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θεωρούνται ως δαπάναι διενεργηθείσαι ή ποσά καταβληθέντα προς χρήσιν και τη
αίτησει του προσώπου υπό του οποίου διενηργήθη η ανάπτυξις,
Συνέπειαι
πολεοδοµικής
αδείας επί
ειδοποιήσεως
επιβολής.

51.—(1) Εάν, µετά την επίδοσιν ειδοποιήσεως τινος επιβολής, χορηγηθή πολεοδοµική
άδεια διά την διατήρησιν οικοδοµών ή έργων επί ακινήτου ιδιοκτησίας, ή διά την
συνέχισιν χρήσεώς τινος ακινήτου ιδιοκτησίας, εις την οποίαν αναφέρεται η
ειδοποίησις επιβολής, αύτη παύει έχουσα ισχύν καθ’ ην έκτασιν απαιτεί την λήψιν
µέτρων διά την κατεδάφισιν ή µετατροπήν των εν λόγω οικοδοµών ή έργων ή,
αναλόγως της περιπτώσεως, τον τερµατισµόν της εν λόγω χρήσεως.
(2) Εάν, µετά την επίδοσιν ειδοποιήσεως επιβολής, χορηγηθή πολεοδοµική άδεια
επιτρέπουσα την διατήρησιν οικοδοµών ή έργων, ή την συνέχισιν χρήσεως τινος
ακινήτου ιδιοκτησίας, άνευ συµµορφώσεως προς όρον τινά υπό τον οποίον
προηγουµένη πολεοδοµική άδεια εξουσιοδοτούσα την τοιαύτην ανάπτυξιν είχε
χορηγηθή, η ειδοποίησις επιβολής παύει έχουσα ισχύν καθ’ ην έκτασιν απαιτεί την
λήψιν µέτρων προς συµµόρφωσιν προς τον εν λόγω όρον.
(3) Αι προηγούµεναι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουσι την ευθύνην
οιουδήποτε προσώπου δι’ αδίκηµα εν σχέσει προς παράλειψιν συµµορφώσεως προς
την ειδοποίησιν επιβολής πρίν ή η σχετική διάταξις της ειδοποιήσεως επιβολής παύση
έχουσα ισχύν.

Ισχύς ειδοποιήσεως
επιβολής έναντι
µεταγενεστέρας
αναπτύξεως.

52.—(1) Συµµόρφωσις προς ειδοποίησιν επιβολής, είτε εν σχέσει προς—
(α) την κατεδάφισιν ή µετατροπήν οιωνδήποτε οικοδοµών ή έργων· ή
(β) τον τερµατισµόν της χρήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας,
είτε εν σχέσει προς οιασδήποτε άλλας απαιτήσεις διαλαµβανοµένας εν τη ειδοποιήσει
επιβολής δεν ακυροί την ειδοποίησιν επιβολής.
(2) Άνευ επηρεασµού των διατάξεων του εδαφίου (1), οιαδήποτε διάταξις εν
ειδοποιήσει επιβολής απαιτούσα όπως η χρήσις ακινήτου ιδιοκτησίας τερµατισθή
ενεργεί ως απαίτησις όπως η εν λόγω χρήσις τερµατισθή µονίµως καθ’ ο µέτρον αύτη
παραβαίνει το Πέµπτον Μέρος, συνεπώς δε η δι’ οιονδήποτε χρόνον ανάληψις της εν
λόγω χρήσεως κατόπιν του συµφώνως προς ειδοποίησιν επιβολής τερµατισµού αυτής
αποτελεί εν τω µέτρω τούτω παράβασιν της ειδοποιήσεως επιβολής.
(3) Άνευ επηρεασµού των διατάξεων του εδαφίου (1), εάν διενεργηθή οιαδήποτε
ανάπτυξις επί ακινήτου ιδιοκτησίας διά της αποκαταστάσεως ή επαναφοράς
οικοδοµών ή έργων κατεδαφισθέντων ή µετατραπέντων συµφώνως προς ειδοποίησιν
επιβολής, η ειδοποίησις θεωρείται, παρά το γεγονός ότι οι όροι αυτής δεν είναι
κατάλληλοι προς τον σκοπόν τούτον, ως εφαρµοζοµένη εν σχέσει προς τας
αποκατασταθείσας ή επαναφερθείσας οικοδοµάς ή έργα ως εφηρµόζετο εν σχέσει προς
τας οικοδοµάς ή τα έργα προ της κατεδαφίσεως ή µετατροπής αυτών· τηρουµένων δε
των διατάξεων του εδαφίου (4), αι διατάξεις του άρθρου 49 και του άρθρου 50
συνεπώς τυγχάνουσιν εφαρµογής.
(4) Οσάκις, καθ’ οιονδήποτε χρόνον αφού ειδοποίησις επιβολής λάβη ισχύν—
(α) διενεργηθή οιαδήποτε ανάπτυξις επί ακινήτου ιδιοκτησίας διά της
αποκαταστάσεως ή επαναφοράς οικοδοµών ή έργων κατεδαφισθέντων ή
µετατραπέντων συµφώνως προς την ειδοποίησιν· και
(β) η Πολεοδοµική Αρχή προτίθεται, δυνάµει του άρθρου 49, όπως λάβη οιαδήποτε
µέτρα απαιτούµενα υπό της ειδοποιήσεως επιβολής διά την κατεδάφισιν ή µετατροπήν
των οικοδοµών ή έργων συνεπεία της αποκαταστάσεως ή επαναφοράς των,
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η Πολεοδοµική Αρχή επιδίδει, ουχί ολιγώτερον των δεκαπέντε ηµερών προ της
λήψεως οιωνδήποτε τοιούτων µέτρων, εις τον ιδιοκτήτην και εις τον κάτοχον της
ακινήτου ιδιοκτησίας ειδοποίησιν περί της τοιαύτης προθέσεως αυτής.

6 του 29(Ι) του
2005.

(5) Πας όστις, άνευ χορηγήσεως πολεοδοµικής αδείας προς τούτο, εκτελεί οιανδήποτε
ανάπτυξιν επί ακινήτου ιδιοκτησίας δι’ αποκαταστάσεως ή επαναφοράς οικοδοµών ή
έργων κατεδαφισθέντων ή µετατραπέντων συµφώνως προς ειδοποίησιν επιβολής είναι
ένοχος αδικήµατος και υπόκειται επί τη καταδίκη του εις χρηµατικήν ποινήν µη
υπερβαίνουσαν τις δύο χιλιάδες λίρες· ουδείς δε είναι υπεύθυνος δυνάµει οιασδήποτε
των διατάξεων των εδαφίων (1) εως (4) του άρθρου 48 διά παράλειψιν λήψεως
οιωνδήποτε µέτρων απαιτουµένων όπως ληφθώσιν υπό ειδοποιήσεως τινος επιβολής
και συνισταµένων εις κατεδάφισιν ή µετατροπήν των ούτως αποκατασταθέντων ή
επαναφερθέντων.
Επιβολή ελέγχου δυνάµει του άρθρου 42.

Ποινή διά
παράλειψιν
συµµορφώσεως
προς ειδοποίησιν
επιδοθείσαν
δυνάµει του
άρθρου 42.

7 του 29(Ι) του
2005.
Εκτέλεσις υπό της
Πολεοδοµικής
Αρχής έργων
απαιτουµένων υπό
ειδοποιήσεως
δοθείσης δυνάµει
του άρθρου 42.

53.—(1) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οσάκις επιδοθή ειδοποίησις
δυνάµει του άρθρου 42 και η προθεσµία εντός της οποίας τα υπό της ειδοποιήσεως
απαιτούµενα µέτρα έδει να ληφθώσιν εξέπνευσεν.
(2) Εάν καθ’ οιονδήποτε χρόνον µετά την λήξιν της προθεσµίας ταύτης οιονδήποτε
των εν λόγω µέτρων δεν έχη ληφθή και οιονδήποτε πρόσωπον πράττη τι έχον ως
αποτέλεσµα την συνέχισιν ή την επιδείνωσιν της βλάβης η οποία προξενείται υπό της
καταστάσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας εις την οποίαν αναφέρεται η ειδοποίησις, το
πρόσωπον τούτο είναι ένοχον αδικήµατος και υπόκειται επί τη καταδίκη του εις
χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τις τετρακόσιες λίρες.
54. Εάν, εντός της προθεσµίας η οποία ωρίσθη εν ειδοποιήσει δυνάµει του άρθρου 42
συµφώνως προς το εδάφιον (1) του ρηθέντος άρθρου ή τοιαύτης παραταθείσης
προθεσµίας οίαν ο Υπουργός ή η πολεοδοµική Αρχή ήθελε παράσχει, οιαδήποτε µέτρα
απαιτούµενα όπως ληφθούσι δεν έχωσι ληφθή, ο Υπουργός ή η Πολεοδοµική Αρχή
δύναται να εισέλθη έντος της ακινήτου ιδιοκτησίας και να λάβη τα µέτρα ταύτα,
δύναται δε να ανακτήση παρά του προσώπου το οποίον είναι τότε ο ιδιοκτήτης της
ακινήτου ιδιοκτησίας οιασδήποτε δαπάνας εις τας οποίας ευλόγως υπεβλήθη προς τον
σκοπόν τούτον:
Νοείται ότι ο Υπουργός ή, αναλόγως της περιπτώσεως, η Πολεοδοµική Αρχή δεν
επιτρέπεται να εισέλθη—
(α) εις οιανδήποτε κατοικίαν άνευ δεόντως ητιολογηµένου δικαστικού εντάλµατος·
(β) εις οιανδήποτε οικοδοµή, άλλην ή κατοικίαν, εάν δεν δώση εις τον κάτοχον αυτής
οκτώ ηµερών έγγραφον προειδοποίησιν περί της σκοπουµένης εισόδου·
(γ) εις οιανδήποτε ετέραν ακίνητον ιδιοκτησίαν εάν δεν δώση εις τον κάτοχον αυτής
µιάς ηµέρας έγγραφον προειδοποίησιν περί της σκοπουµένης εισόδου, εκτός εάν ο
κάτοχος συναινή εγγράφως εις την τοιαύτην είσοδον.

Συµπληρωµατικαί
διατάξεις ως προς
ειδοποιήσεις
επιδοθείσας δυνάµει
του
άρθρου 42.

55. Οιαιδήποτε δαπάναι εις τας οποίας ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος οιασδήποτε ακινήτου
ιδιοκτησίας υπεβλήθη προς τον σκοπόν συµµορφώσεως προς οιανδήποτε ειδοποίησιν
δυνάµει του άρθρου 42 και οιαδήποτε ποσά καταβληθέντα υπό του ιδιοκτήτου
οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάµει του άρθρου 54 εν σχέσει προς δαπάνας εις
τας οποίας υπεβλήθη η Πολεοδοµική Αρχή κατά την λήψιν µέτρων απαιτουµένων
όπως ληφθώσιν υπό τοιαύτης ειδοποιήσεως θεωρούνται ως δαπάναι διενεγηθείσαι ή
ποσά καταβληθέντα προς χρήσιν και τη αίτησει του προσώπου το οποίον ενήργησεν ή
επέτρεψεν ώστε η ακίνητος ιδιοκτησία να περιέλθη εις την κατάστασιν εις την οποίαν
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διετέλει όταν επεδόθη η ειδοποίησις.
Επιβολή εις άλλας περιπτώσεις
Επιβολή
∆ιαταγµάτων
εκδοθέντων δυνάµει
του
άρθρου 37.

8 του 29(Ι) του
2005.

56.—(1) Όταν, βάσει ∆ιατάγµατος δυνάµει του άρθρου 37, η χρήσις ακινήτου
ιδιοκτησίας δι’ οιονδήποτε σκοπόν απαιτήται όπως τερµατισθή ή επιβάλλωνται
οιοιδήποτε όροι διά την συνέχισιν αυτής, τότε εάν οιονδήποτε πρόσωπον, άνευ της
χορηγήσεως πολεοδοµικής αδείας προς τούτο, χρησιµοποιή την ακίνητον ιδιοκτησίαν
προς τον σκοπόν τούτον, αναλόγως της περιπτώσεως, χρησιµοποιή την ακίνητον
ιδιοκτησίαν προς τον σκοπόν τούτον κατά παράβασιν των ρηθέντων όρων, ή ενεργή ή
επιτρέπη όπως η ακίνητος ιδιοκτησία χρησιµοποιηθή ούτω, το πρόσωπον τούτο είναι
ένοχον αδικήµατος και υπόκειται επί τη καταδίκη του εις χρηµατικήν ποινήν µη
υπερβαίνουσαν τις δύο χιλιάδες λίρες· εάν δε η χρήσις συνεχισθή µετά την καταδίκην,
είναι ένοχον περαιτέρω αδικήµατος και υπόκειται επί τη καταδίκη του εις χρηµατικήν
ποινήν µη υπερβαίνουσαν τις διακόσες λίρες δι’ εκάστην ηµέραν καθ’ ην συνεχίζεται
ούτως η χρήσις.
(2) Εάν εντός της προθεσµίας η οποία ωρίσθη προς τούτο εν ∆ιατάγµατί τινι δυνάµει
του άρθρου 37, οιαδήποτε µέτρα απαιτούµενα υπό του εν λόγω ∆ιατάγµατος όπως
ληφθώσι διά την µετατροπήν ή αφαίρεσιν οιωνδήποτε οικοδοµών ή έργων δεν έχωσι
ληφθή, η Πολεοδοµική Αρχή δύναται να εισέλθη, εάν δε τούτο απαιτηθή δι’ Εντολών
του Υπουργού δέον να εισέλθη, εντός της ακινήτου ιδιοκτησίας και λάβη τα µέτρα
ταύτα:
Νοείται ότι η Πολεοδοµική Αρχή δεν επιτρέπεται να εισέλθη—
(α) εις οιανδήποτε κατοικίαν άνευ δεόντως ητιολογηµένου δικαστικού εντάλµατος·
(β) εις οιανδήποτε οικοδοµήν, άλλην ή κατοικίαν, εάν δεν δώση εις τον κάτοχον αυτής
οκτώ ηµερών έγγραφον προειδοποίησιν περί της σκοπουµένης εισόδου·
(γ) εις οιανδήποτε ετέραν ακίνητον ιδιοκτησίαν εάν δεν δώση εις τον κάτοχον αυτής
µιάς ηµέρας έγγραφον προειδοποίησιν περί της σκοπουµένης εισόδου,
εκτός εάν ο κάτοχος συναινή εγγράφως εις την τοιαύτην είσοδον.

Επιβολή
∆ιαταγµάτων
Προστασίας
∆ένδρων και
∆ιατηρήσεως.
9(α) του 29(Ι) του
2005.

57.—(1) Εάν οιονδήποτε πρόσωπον παραβή τας διατάξεις ∆ιατάγµατος Προστασίας
∆ένδρων, τούτο είναι ένοχον αδικήµατος και υπόκειται επί τη καταδίκη του εις
χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας πεντήκοντα λίρας· εάν δε, εν τη περιπτώσει
διαρκούντος αδικήµατος, η παράβασις συνεχίζηται µετά την καταδίκην, είναι ένοχον
περαιτέρω αδικήµατος και υπόκεται επί τη καταδίκη του εις επιπρόσθετον χρηµατικήν
ποινήν µη υπερβαίνουσαν τις διακόσιες λίρες δι’ εκάστην ηµέραν καθ’ ην συνεχίζεται
ούτως η παράβασις.
(2) Τα θέµατα διά τα οποία δύναται να γίνη πρόβλεψις υπό ∆ιατάγµατος Αναπτύξεως
περιλαµβάνουσι πρόβλεψιν προς παροχήν εις την Πολεοδοµικήν Αρχήν δικαιώµατος
όπως, οσάκις εκτελώνται οιαδήποτε έργα κατά παράβασιν του ∆ιατάγµατος, απαιτήση
επαναφοράν της οικοδοµής, της οµάδος οικοδοµών ή της περιοχής εις την προτέραν
αυτής κατάστασιν, και προς εφαρµογήν προς τον σκοπόν τούτον οιασδήποτε των
διατάξεων του παρόντος Μέρους εν σχέσει προς ειδοποιήσεις επιβολής, υπό τοιαύτας
προσαρµογάς και τροποποιήσεις οίαι ήθελον ορισθή εν τω ∆ιατάγµατι.
(3) Άνευ επηρεασµού οιωνδήποτε διατάξεων περιλαµβανοµένων εν ∆ιατάγµατι
∆ιατηρήσεως δυνάµει του εδαφίου (2), εάν οιονδήποτε πρόσωπον, το οποίον είναι ο
ιδιοκτήτης οικοδοµής, οµάδος οικοδοµών ή περιοχής εν σχέσει προς την οποίαν ισχύει
∆ιάταγµα ∆ιατηρήσεως ή το οποίον είναι πρόσωπον εις το οποίον επεδόθη τοιούτο
∆ιάταγµα υπό της Πολεοδοµικής Αρχής υπό της οποίας το ∆ιάταγµα τούτο εξεδόθη,
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9(β) του 29(Ι) του
2005.

προβή εις την εκτέλεσιν, ή ενεργήση ή επιτρέψη την εκτέλεσιν, οιωνδήποτε έργων
κατά παράβασιν του ∆ιατάγµατος, τούτο είναι ένοχον αδικήµατος και υπόκειται επί τη
καταδίκη του εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τις χίλιες λίρες.
(4) Το ∆ικαστήριον ενώπιον του οποίου προσήφθη κατηγορία εναντίον οιουδήποτε
προσώπου δι’ οιονδήποτε αδίκηµα δυνάµει του εδαφίου (3) δύναται, κατόπιν αιτήσεως
διά κλήσεως να διατάξη όπως οιαδήποτε περαιτέρω έργα κατά παράβασιν του
σχετικού ∆ιατάγµατος ∆ιατηρήσεως ανασταλώσι µέχρι της τελικής αποφάσεως επί της
υποθέσεως εν σχέσει προς την οποίαν προσήφθη η τοιαύτη κατηγορία.

Επιβολή ελέγχου
διαφηµίσεων.

10 του 29(Ι) του
2005.

58.—(1) Τα θέµατα διά τα οποία δύναται να γίνη πρόβλεψις υπό Κανονισµών δυνάµει
του άρθρου 40 περιλαµβάνουσι πρόβλεψιν προς παροχήν εις την Πολεοδοµικήν Αρχήν
δικαιώµατος όπως απαιτήση την αφαίρεσιν οιασδήποτε διαφηµίσεως εκτιθεµένης κατά
παράβασιν των Κανονισµών ή τον τερµατισµόν της προς έκθεσιν διαφηµίσεων
χρήσεως οιουδήποτε χώρου χρησιµοποιουµένου προς τον σκοπόν τούτον κατά
παράβασιν των Κανονισµών, και προς εφαρµογήν προς τον σκοπόν τούτον οιασδήποτε
των διατάξεων του παρόντος Μέρους εν σχέσει προς ειδοποιήσεις επιβολής, υπό
τοιαύτας προσαρµογάς και τροποποιήσεις οίαι ήθελον ορισθή εν τω ∆ιατάγµατι.
(2) Άνευ επηρεασµού οιωνδήποτε διατάξεων περιλαµβανοµένων εν Κανονισµοίς
εκδοθείσι δυνάµει του άρθρου 40 βάσει του εδαφίου (1), εάν οιονδήποτε πρόσωπον
εκθέση διαφήµισιν τινα κατά παράβασιν των Κανονισµών, τούτο είναι ένοχον
αδικήµατος και υπόκειται επί τη καταδίκη του εις χρηµατικήν ποινήν ποσού
καθορισθησοµένου υπό των Κανονισµών και µη υπερβαίνοντος τις δύο χιλιάδες λίρες,
εν περιπτώσει δε διαρκούντος αδικήµατος τις διακόσιες λίρες δι’ εκάστην ηµέραν καθ’
ην το αδίκηµα συνεχίζεται µετά την καταδίκην.
(3) ∆ιά τους σκοπούς του εδαφίου (2) και άνευ περιορισµού της γενικότητος αυτού,
πρόσωπον τι θεωρείται ως εκθέτον διαφήµισιν εάν—
(α) η διαφήµισις εκτίθηται επί ακινήτου ιδιοκτησίας της οποίας είναι ο ιδιοκτήτης ή ο
κάτοχος· ή
(β) η διαφήµισις διαφηµίζη τα εµπορεύµατα, το επάγγελµα, την επιχείρησιν ή άλλα
συµφέροντα αυτού:
Νοείται ότι πρόσωπον τι δεν είναι ένοχον αδικήµατος δυνάµει του εδαφίου (2) επί
µόνω τω λόγω ότι εκτίθεται διαφήµισις επί ακινήτου ιδιοκτησίας της οποίας είναι ο
ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ότι δι’ αυτής διαφηµίζονται τα εµπορεύµατα, το επάγγελµα,
η επιχείρησις ή άλλα συµφέροντα αυτού, εάν αποδείξη ότι εξετέθη τη αγνοία του ή
άνευ της συγκαταθέσεως του.

Επιβολή εν σχέσει
προς αρχήν εις την
οποίαν έχουσι
µεταβιβασθή
αρµοδιότητες.

59. Εν σχέσει προς ακίνητον ιδιοκτησίαν αρχής εις την οποίαν έχουσι µεταβιβασθή
αρµοδιότητες, αι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρµόζονται υπό τοιαύτας
τροποποιήσεις της σχετικής διαδικασίας οίαι ήθελον καθορισθή υπό Κανονισµών.

Μέρος Έβδοµον.—ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αναγκαστική
απαλλοτρίωσις
ακινήτου
ιδιοκτησίας.

60.—(1) Οσάκις οιαδήποτε ακίνητος ιδιοκτησία αναγκαιοί δι’ οιουσδήποτε σκοπούς
πολεοδοµίας και χωροταξίας ή οικισµού ή οσάκις ∆ιάταγµα ∆ιατηρήσεως τελή εν
ισχύι εν σχέσει προς οικοδοµήν τινα, οµάδα οικοδοµών ή περιοχήν και ο Υπουργός
θεωρή ότι δεν λαµβάνονται εύλογα µέτρα διά την προσήκουσαν διατήρησιν της
οικοδοµής, της οµάδος οικοδοµών ή της περιοχής, η εν λόγω ακίνητος ιδιοκτησία,
οικοδοµή, οµάς οικοδοµών ή περιοχή δύναται να απαλλοτριωθή αναγκαστικώς υπό
της ∆ηµοκρατίας, της Πολεοδοµικής Αρχής ή της αρχής εις την οποίαν έχουσι
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µεταβιβασθή αρµοδιότητες και εις την περιοχήν της οποίας κείται η τοιαύτη ακίνητος
ιδιοκτησία, οικοδοµή, οµάς οικοδοµών ή περιοχή:

15 του 1962.

Νοείται ότι εάν η Πολεοδοµική Αρχή ή η αρχή εις την οποίαν έχουσι µεταβιβασθή
αρµοδιότητες δεν είναι απαλλοτριούσα αρχή υπό την έννοιαν του περί Αναγκαστικής
Απαλλοτριώσεως Νόµου, η περί ης ο λόγος ακίνητος ιδιοκτησία, οικοδοµή, οµάς
οικοδοµών ή περιοχή δύναται να απαλλοτριωθή υπό της ∆ηµοκρατίας.

15 του 1962.

(2) Οιαδήποτε αναγκαστική απαλλοτρίωσις δυνάµει του εδαφίου (1) εκτελείται
συµφώνως προς τας διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµου.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου—

15 του 1962.

15 του 1962.

(α) αι διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµου εφαρµόζονται εφ’
οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας, οικοδοµής, οµάδος οικοδοµών ή περιοχής
απαλλοτριουµένης αναγκαστικώς διά τους σκοπούς του παρόντος Νόµου·
(β) το ποσόν της καταβλητέας αποζηµιώσεως ορίζεται συµφώνως προς τους εν τω περί
Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµω εκτιθεµένους κανόνας.
(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων παντός ετέρου νόµου, η απαλλοτριούσα αρχή δύναται
να θέση οιανδήποτε ακίνητον ιδιοκτησίαν απαλλοτριωθείσαν αναγκαστικώς διά τους
σκοπούς του παρόντος Νόµου εις την διάθεσιν οιουδήποτε προσώπου, σώµατος ή
αρχής προς επίτευξιν των σκοπών διά τους οποίους απηλλοτριώθη αναγκαστικώς, υπό
τοιούτους όρους οίους η απαλλοτριούσα αρχή ήθελεν ορίσει.

15 του 1962.

(5) ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, «ακίνητος ιδιοκτησία» κέκτηται την
αυτήν έννοιαν ως εν τω εδαφίω (1) του άρθρου 2 του περί Αναγκαστικής
Απαλλοτριώσεως Νόµου.

Συµπληρωµατικαί
διατάξεις ως προς
το ποσόν της
αποζηµιώσεως.

61. Οσάκις εν σχέσει προς συµφέρον εν ακινήτω ιδιοκτησία (εν τοις εφεξής
αναφερόµενον ως «το σχετικόν συµφέρον») υποβάλληται απαίτησις προς αποζηµίωσιν
απορρέουσαν εκ της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως του εν λόγω συµφέροντος, κατά
τον υπολογισµόν του ποσού της αποζηµιώσεως η οποία οφείλεται δυνάµει της
απαιτήσεως δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν οιαδήποτε αύξησις της αξίας του σχετικού
συµφέροντος οφειλοµένη εις το ότι εις σχέδια αναπτύξεως δηµοσιευθέντα ουχί
ενωρίτερον των έξ µηνών από της δηµοσιεύσεως της Γνωστοποιήσεως της
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως περιλαµβάνεται οιαδήποτε πρόβλεψις δι’ ουσιαστικήν
µετατροπήν χρήσεως ή την εκτέλεσιν έργων δηµοσία δαπάνη ή υφίσταται πρότασις
όπως τοιαύτη πρόβλεψις περιληφθή εις οιαδήποτε σχέδια αναπτύξεως.

Πώλησις
απαλλοτριωθείσης
ακινήτου
ιδιοκτησίας εις τον
πρώην αυτής
ιδιοκτήτην.

62.—(1) Οσάκις ο αντικειµενικός σκοπός της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως
επιτευχθή διά της αναπτύξεως οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας, η απαλλοτριούσα
αρχή δύναται, εφ’ όσον κρίνει τούτο σκόπιµον, να πωλήση οιανδήποτε
απαλλοτριωθείσαν ιδιοκτησίαν ή µέρος ταύτης υπό τον όρον οτι η προσφορά
πωλήσεως θα γίνη κατά πρώτον προς τον τέως ιδιοκτήτην και θα επιτευχθή συµφωνία
εντός τριών µηνών από της γενοµένης προσφοράς ως προς το τίµηµα πωλήσεως, τον
χρόνον και τρόπον αποπληρωµής του.
(2) Εις οιανδήποτε των ακολούθων περιπτώσεων, ήτοι—
(α) εάν το πρόσωπον εις ο εγένετο η προσφορά δυνάµει του εδαφίου (1) δεν αποδεχθή
ταύτην· ή
(β) εάν το ρηθέν πρόσωπον αποδεχθέν την προσφοράν, ως εν εδαφίω (1) προνοείται,
δεν καταβάλη το συµφωνηθέν τίµηµα εντός της συµφωνηθείσης περιόδου,
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η απαλλοτριούσα αρχή δύναται να πωλήση, τηρουµένων των διατάξεων των δυνάµει
του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµου θεσπισθέντων Κανονισµών, την
τοιαύτην ιδιοκτησίαν διά δηµοσίου πλειστηριασµού.
∆ιάθεσις
απαλλοτριωθείσης ακινήτου
ιδιοκτησίας οσάκις
ο σκοπός δι’ ον
απηλλοτριώθη
αύτη δεν καταστή
εφικτός.

63.—(1) Οσάκις ο σκοπός δι’ ον απηλλοτριώθη ακίνητος ιδιοκτησία δεν καταστή
εφικτός, εντός τριών ετών από της απαλλοτριώσεως, η απαλλοτριώσασα αρχή, ευθύς
µετά την εκπνοήν της ρηθείσης προθεσµίας των τριών ετών, υποχρεούται να προσφέρη
την απαλλοτριωθείσαν ιδιοκτησίαν επί καταβολή της τιµής κτήσεως εις το πρόσωπον
παρ’ ου απαλλοτρίωσεν αυτήν, το δε τοιούτο πρόσωπον δικαιούται εντός τριών µηνών
από της λήψεως της προσφοράς να γνωστοποιήση την αποδοχήν ταύτης.
(2) Εις οιανδήποτε των ακολούθων περιπτώσεων ήτοι—
(α) εάν το πρόσωπον εις ο εγένετο η προσφορά δυνάµει του εδαφίου (1) δεν αποδεχθή
ταύτην· ή
(β) εάν το ρηθέν πρόσωπον αποδεχθέν την προσφοράν, ως εν εδαφίω (1) προνοείται,
δεν καταβάλη το συµφωνηθέν τίµηµα εντός περαιτέρω προθεσµίας τριών µηνών από
της τοιαύτης αποδοχής,
η απαλλοτριούσα αρχή δύναται να πωλήση, τηρουµένων των διατάξεων των δυνάµει
του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµου θεσπισθέντων Κανονισµών, την
τοιαύτην ιδιοκτησίαν διά δηµοσίου πλειστηριασµού.

Επαναπαλλοτρίωσις
διατεθείσης
ακινήτου
ιδιοκτησίας.

64. Οσάκις οιαδήποτε αναγκαστικώς απαλλοτριωθείσα ακίνητος ιδιοκτησία διατεθή
δυνάµει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόµου και ακολούθως καταστή
αναγκαία δι’ οιουσδήποτε πολεοδοµικούς σκοπούς, η τοιαύτη διάθεσις δεν θεωρείται
ως κωλύουσα την αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν της ακινήτου ιδιοκτησίας ταύτης διά
τους εν λόγω πολεοδοµικούς σκοπούς.

Εξουσία προς
ακύρωσιν δουλειών
και άλλων
δικαιωµάτων.

65.—(1) Η ανέγερσις, κατασκευή ή εκτέλεσις, ή η διατήρησις, οιασδήποτε οικοδοµής
ή έργου επί ακινήτου ιδιοκτησίας αναγκαστικώς απαλλοτριωθείσης υπό Πολεοδοµικής
Αρχής διά πολεοδοµικούς σκοπούς, είτε γενοµένη υπό της Πολεοδοµικής Αρχής είτε
υφ’ οιουδήποτε προσώπου αρυοµένου εµπράγµατον δικαίωµα παρ’ αυτής, είναι
νόµιµος δυνάµει του παρόντος άρθρου εάν γένηται συµφώνως προς πολεοδοµικήν
άδειαν, παρά το ότι συνεπάγεται επέµβασιν επί συµφέροντος ή δικαιώµατος εις το
οποίον εφαρµόζεται το παρόν άρθρον ή συνεπάγεται παράβασιν περιορισµού τινος ως
προς την χρήσιν της ακινήτου ιδιοκτησίας επιβληθέντος δυνάµει συµβάσεως:
Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαµβανοµένων εξουσιοδοτεί
επέµβασιν επί δικαιώµατος διαβάσεως ή δικαιώµατος τοποθετήσεως, ανεγέρσεως,
συνεχίσεως ή διατηρήσεως εγκαταστάσεων επί, ύπερθεν ή κάτωθεν ακινήτου
ιδιοκτησίας το οποίον περιήλθεν ή ανήκει εις εξουσιοδοτηθέντας διά νόµου
εργολήπτας προς τον σκοπόν της διεξαγωγής της εργοληψίας αυτών.
(2) Το παρόν άρθρον εφαρµόζεται επί των ακολούθων συµφερόντων και δικαιωµάτων,
ήτοι οιασδήποτε δουλείας, αδείας, προνοµίου, δικαιώµατος ή ωφελήµατος
προσηρτηµένου εις ακίνητον ιδιοκτησίαν και επηρεάζοντος δυσµενώς άλλην ακίνητον
ιδιοκτησίαν, περιλαµβανοµένου και οιουδήποτε φυσικού δικαιώµατος στηρίξεως.
(3) ∆ι’ οιανδήποτε επέµβασιν ή παράβασιν συµφώνως προς το εδάφιον (1) µειούσαν
ουσιωδώς την οικονοµικήν αξίαν της ακινήτου ιδιοκτησίας καταβάλλεται δικαία
αποζηµίωσις εκτιµωµένη κατά τον αυτόν τρόπον και συµφώνως προς τους αυτούς
κανόνας ως οι εφαρµοζόµενοι εν σχέσει προς αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν
ιδιοκτησίας.
(4) Οσάκις τις, αρυόµενος εµπράγµατον δικαίωµα επί της εν λόγω ακινήτου
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ιδιοκτησίας παρά της Πολεοδοµικής Αρχής υπό της οποίας αύτη αναγκαστικώς
απηλλοτριώθη, υπόκειται εις την καταβολήν αποζηµιώσεως συµφώνως προς το
εδάφιον (3) και παραλείπη να εκτελέση την υποχρέωσιν του ταύτην, η υποχρέωσις
δύναται vα επιβληθή επί της Πολεοδοµικής Αρχής:
Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαµβανοµένων ερµηνεύεται ως
επηρεάζον το δικαίωµα της Πολεοδοµικής Αρχής όπως αποζηµιωθή υπό του εν λόγω
προσώπου εν περιπτώσει καθ’ ην αύτη ήθελεν υπόχρεωθή εις την καταβολήν
αποζηµιώσεως δυνάµει του παρόντος εδαφίου.
(5) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαµβανοµένων ερµηνεύεται ως εξουσιοδοτούν
οιανδήποτε πράξιν ή παράλειψιν υφ’ οιουδήποτε προσώπου, η οποία είναι αγώγιµος εκ
µέρους οιουδήποτε προσώπου δι’ οιουσδήποτε λόγους άλλους ή επέµβασιν ή
παράβασιν ως η εν τω εδαφίω (1) αναφεροµένη.
(6) ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εργολήπται εξουσιοδοτηθέντες διά
νόµου» σηµαίνει οιονδήποτε πρόσωπον, αρχήν συµβούλιον εξουσιοδοτηθέν υφ’
οιουδήποτε νοµοθετήµατος όπως διεξάγη οιανδήποτε εργοληψίαν δηµοσίας ωφελείας.
Εκτόπισις
προσώπων εξ
απαλλοτριωθείσης
ιδιοκτησίας

Κεφ. 86.
17 του 1961
39 του 1961
8 του 1968.

66.—(1) Οσάκις οιαδήποτε ακίνητος ιδιοκτησία απηλλοτριώθη αναγκαστικώς διά
πολεοδοµικούς σκοπούς και κατέχεται επί του παρόντος διά τους σκοπούς διά τους
οποίους αύτη απηλλοτριώθη και η εκτέλεσις αναπτύξεως επί της ακινήτου ιδιοκτησίας
συνεπάγεται την εκτόπισιν προσώπων διαµενόντων εντός των επ’ αυτής υποστατικών,
αποτελεί καθήκον της Πολεοδοµικής Αρχής όπως, εφ’ όσον δεν υπάρχη άλλος
κατάλληλος χώρος διαµονής υπό λογικούς όρους, εξασφαλίση την παροχήν τοιούτου
χώρου διαµονής προ πάσης εκτοπίσεως ήτις θα καθίστατο εκάστοτε αναγκαία κατά
την πρόοδον της αναπτύξεως.
(2) Εάν ο Υπουργός πιστοποιήση ότι η κατοχή οικίας ή υποστατικού
απαλλοτριωθέντος αναγκαστικώς διά πολεοδοµικούς σκοπούς αναγκαιούν αµέσως διά
τους σκοπούς τούτους, ουδέν των εν τω περί Ενοικίου (Έλεγχος) Νόµω ή των εν τω
περί Ελέγχου Ενοικίων (Υποστατικά Εργασίας) Νόµω διαλαµβανοµένων κωλύει την
αρµοδίαν αρχήν του να λάβη κατοχήν της οικίας ή του υποστατικού.
Μέρος Όγδοον.—ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ
Απαιτήσεις, δι’ αποζηµίωσιν και καταβολήν αποζηµιώσεως

Καθορισµός
Αποζηµιώσεως.

67.—(1) Ουδεµία απαίτησις δι’ αποζηµίωσιν δυνάµει του παρόντος Μέρους γίνεται
δεκτή και ουδεµία αποζηµίωσις δυνάµει του παρόντος Μέρους καταβάλλεται εκτός
εάν ειδοποίησις της τοιαύτης απαιτήσεως έχει επιδοθή εις την Πολεοδοµικήν Αρχήν
εντός προθεσµίας έξ µηνών, αρχοµένης κατά την ηµεροµηνίαν της ειδοποιήσεως της
πολεοδοµικής αποφάσεως εις την οποίαν αναφέρεται, και η απαίτησις υποβληθή
συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Μέρους:
Νοείται ότι ο Υπουργός, αφού ικανοποιηθή ότι, λόγω απουσίας εκ Κύπρου, ασθενείας
ή άλλης ευλόγου αιτίάς, ο απαιτών αποζηµίωσιν εκωλύθη από του να επιδώση
ειδοποίησιν της απαιτήσεως του εντός της εν τω παρόντι εδαφίω οριζοµένης
προθεσµίας, δύναται να παραχωρήση (προ, κατά ή µετά την ηµεροµηνίαν κατά την
οποίαν προθεσµία προς υποβολήν απαιτήσεως άλλως θα εξέπνεε) τοιαύτην παράτασιν
προθεσµίας διά την υποβολήν τοιαύτης απαιτήσεως οία θα ήτο υπό τας, περιστάσεις
εύλογος.
(2) Πάσα ειδοποίησις απαιτήσεως δυνάµει του παρόντος άρθρου δέον να γένηται
συµφώνως προς Κανονισµούς εκδοθησοµένους δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(3) Εάν, εντός έξ µηνών από της υπό της Πολεοδοµικής Αρχής λήψεως απαιτήσεως
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υποβληθείσης συµφώνως προς το παρόν άρθρον, η Πολεοδοµική Αρχή και ο απαιτών
δεν δυνηθώσι να καταλήξωσιν εις συµφωνίαν επί της δυνάµει του παρόντος Νόµου
τυχόν καταβλητέας αποζηµιώσεως, η αποζηµίωσις αύτη καθορίζεται υπό του
∆ικαστηρίου:
Νοείται ότι οσάκις η Πολεοδοµική Αρχή γνωστοποιή εις οιονδήποτε απαιτούντα ότι
κατά την άποψιν αυτής ουδεµία αποζηµίωσις δέον να καταβληθή και η τοιαύτη άποψις
της Πολεοδοµικής Αρχής δεν διαµφισβητήται υπό του αιτητού δι’ εγγράφου
ειδοποιήσεως επιδεδοµένης εις την Πολεοδοµικήν Αρχήν εντός τριών µηνών από της
γνωστοποιήσεως ταύτης, ο απαιτών θεωρείται ως συµφωνήσας εις το ότι ουδεµία
αποζηµίωσις δέον να καταβληθή.
(4) Πάσας ποοσφυγή εις το ∆ικαστήριον διά τον καθορισµόν υπό του ∆ικαστηρίου
τυχόν καταβλητέας αποζηµιώσεως θα γένηται συµφώνως προς Κανονισµούς
εκδοθησοµένους δυνάµει του παρόντος Νόµου.
Αποζηµίωσις και
τρόπος καθορισµού
αυτής.

68.—(1) Εάν καθ’ οιονδήποτε τρόπον ήθελε προκύψει ουσιώδης ζηµία εις βάρος
ιδιοκτησίας τινός συνεπεία της εφαρµσγής των προνοιών του παρόντος Νόµου, δέον
να καταβάλληται δικαία αποζηµίωσις.
(2) Αποζηµίωσις καταβάλλεται δυνάµει και τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος
Μέρους, µόνον οσάκις αποδειχθή υπό του απαιτούντος αυτήν ότι, συνεπεία
πολεοδοµικής αποφάσεως επηρεαζούσης την ακίνητον ιδοκτησίαν εν σχέσει προς την
οποίαν υποβάλλεται η απαίτησις, επήλθεν ουσιώδης µείωσις της οικονοµικής αξίας της
ιδιοκτησίας ταύτης.

7 του 7 του 1990.
15 του 1962
25 του 1983
148 του 1985
84 του 1989.
Αποκλεισµός ή
περιορισµός
αποζηµιώσεως εις
ωρισµένας
περιπτώσεις.

(3) Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης για ουσιώδη µείωση της οικονοµικής αξίας
ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάστηκε από πολεοδοµική απόφαση θα λαµβάνονται
υπόψη οι κανόνες που εκτίθενται στο άρθρο 10 του περί Αναγκαστικής
Απαλλοτριώσεως Νόµου στο µέτρο που οι κανόνες αυτοί είναι εφαρµόσιµοι, όπως και
όλα τα άλλα κατά περίπτωση περιστατικά. Οι διατάξεις του ίδιου Νόµου εφαρµόζονταί
επίσης σε ότι αφορά την καταβολή της αποζηµίωσης, εφόσον οι διατάξεις αυτές δεν
προσκρούουν σε ρητή διάταξη του παρόντος Νόµου.
69.—(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόµω διαλαµβανοµένου, ουδεµία
αποζηµίωσις καταβάλλεται δυνάµει του παρόντος Νόµου εν σχέσει προς οιανδήποτε
ουσιώδη µείωσιν της οικονοµικής αξίας οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας
προκληθείσαν υφ’ οιασδήποτε διατάξεως διαλαµβανοµένης εν πολεοδοµική αποφάσει
εάν και καθ’ ο µέτρον—
(α) η αυτή διάταξις ή διάταξις έχουσα ουσιαστικώς το αυτό αποτέλεσµα διετέλει ήδη
εν ισχύϊ δυνάµει οιουδήποτε ετέρου νόµου κατά τον χρόνον καθ’ ον εδόθη ειδοποίησις
περί τις πολεοδοµικής αποφάσεως ταύτης· ή
(β) η αυτή ή ουσιαστικώς η αυτή ουσιώδης µείωσις της οικονοµικής αξίας της εν λόγω
ακινήτου ιδιοκτησίας προεκλήθη ενωρίτερον υφ’ οιασδήποτε διατάξεως περιεχοµένης
εν παντί γενοµένω δυνάµει οιουδήποτε ετέρου νόµου το οποίον ηδύνατο ευλόγως να
εξακριβωθή κατά τον χρόνον καθ’ ον εδόθη ειδοποίησις περί της πολεοδοµικής
αποφάσεως ταύτης:
Νοείται ότι ούδεν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαµβανοµένων επηρεάζει οιανδήποτε
απαίτησιν δι’ αποζηµίωσιν δεόντως γενοµένην δυνάµει οιουδήποτε ετέρου νόµου και
εκκρεµούσαν κατά τον χρόνον της λήψεως πολεοδοµικής αποφάσεως εν οιαδήποτε
περίπτωσει επί της οποίας εφαρµόζονται αι διατάξεις της παραγράφου (α) ή της
παραγράφου (β) εν σχέσει προς οιανδήποτε ουσιώδη µείωσιν της οικονοµικης αξίας
της ενδιαφεροµένης ακινήτου ιδιοκτησίας προκληθείσαν υπό της προγενεστέρας
διατάξεως η οποία αναφέρεται εν τη παραγράφω (α) ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εν
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τη παραγραφώ (β).
(2) Οσάκις οιαδήποτε διάταξις περιεχοµένη εν πολεοδοµική αποφάσει ηδύνατο, καθ’
οιονδήποτε χρόνον προ ή κατόπιν της ορισθείσης ηµέρας να περιληφθή εγκύρως εν
οιωδήποτε σχεδίω δυνάµει οιουδήποτε ετέρου νόµου, δεν καταβάλλεται µεγαλυτέρα
αποζηµίωσις εν σχέσει προς τας εφ’ οιασδήποτε κινήτου ιδιοκτησίας συνεπείας
τοιαύτης διατάξεως περιεχοµένης εν τη πολεοδοµική αποφάσει ή η δυνάµει του ετέρου
νόµου τυχόν καταβλητέα αποζηµίωσις.
Ουδεµία
αποζηµίωσις εάν
επιτραπή άλλη τις
ανάπτυξις.

70.—(1) Αποζηµίωσις δυνάµει του παρόντος Νόµου δεν καταβάλλεται εν σχέσει προς
πόλεοδοµικήν απόφασιν συνεπαγοµένην άρνησιν της χορηγήσεως άδειας διά την
ανάπτυξιν ακινήτου ιδιοκτησίας εάν, παρά την άρνησιν ταύτην, πολεοδοµική άδεια εν
σχέσει προς την ακίνητον ταύτην ιδιοκτησίαν είναι διαθέσιµος δι’ ανάπτυξιν επί της
οποίας εφαρµόζεται το παρόν άρθρο:
Νοείται ότι, oσάκις η τοιαύτη άδεια είναι διαθέσιµος εν σχέσει προς µέρος µόνον της
ακινήτου ιδιοκτησίας, το παρόν άρθρον εφαρµόζεται µόνον ως προς, το µέρος τούτο.
(2) Οσάκις απαίτησις δι’ αποζηµίωσιν δυνάµει του παρόντος Μέρους υποβάλληται εν
σχέσει προς οιανδήποτε ακίνητον ιδιοκτησίαν, πολεοδοµική άδεια δι’ ανάπτυξιν επί
της οποίας εφαρµόζεται το παρόν άρθρov θεωρείται διά τους σκοπούς του παρόντος
άρθρου ότι είναι διαθέσιµος εν σχέσει προς την ακίνητον ταύτην ιδιοκτησίαν ή µέρος
αυτής, εάν, αµέσως προτού ο Υπουργός δώση ειδοποίησιν περί της αποφάσεως του επί
της τοιαύτης απαιτήσεως, ισχύη εν σχέσει προς την ακίνητον ταύτην ιδιοκτησίαν ή το
εν λόγω µέρος αυτής, πολεοδοµική άδεια χορηγηθείσα, ή ανάληψις υποχρεώσεως υπό
του Υπουργού προς χορήγησιν πολεοδοµικής αδείας, διά τοιαύτην τινά ανάπτυξιν άνευ
άλλων όρων ή των όρων των αναφεροµένων εις την πυκνότητα, την διάταξιν ή τας
διαστάσεις οικοδοµών ή εις την χρήσιν της ακινήτου ιδιοκτησίας.
(3) Το παρόν άρθρον εφαρµόζεται εφ’ οιασδήποτε αναπτύξεως η οποία έχει τον
χαρακτήρα αναπτύξεως διά σκοπούς κατοικίας ή δι’ εµπορικούς ή βιοµηχανικούς
σκοπούς και η οποία συνίσταται εν όλω ή κυρίως εις την ανέγερσιν οικιών,
διαµερισµάτων, υποστατικών διά καταστήµατα ή γραφεία, ή βιοµηχανικών οικοδοµών
(περιλαµβανοµένων και αποθηκών), ή οιουδήποτε συνδυασµού αυτών.

Περαιτέρω
περιορισµός
αποζηµιώσεως.

71. ∆εν δικαιούται τις εις οιανδήποτε ετέραν αποζηµίωσιν δυνάµει του παρόντος
Μέρους εν σχέσει προς ουσιώδη µείωσιν της οικονοµικής αξίας συµφέροντος εν
ακινήτω ιδιοκτησία προκληθείσαν υπό πολεοδοµικής αποφάσεως εάν ούτος δικαιούται
εις αποζηµίωσιν δυνάµει του άρθρου 79.

Συµπληρωµατικαί
διατάξεις ως προς
το ποσόν της
αποζηµιώσεως.

72. Οσάκις εν σχέσει προς συµφέρον τι εν ακινήτω ιδιοκτησία (εν τοις εφεξής
αναφερόµενον ως «το σχετικόν συµφέρον») υποβάλληται απαίτησις δι’ αποζηµίωσιν
δυνάµει του παρόντος Μέρους, το ποσόν της οφειλοµένης αποζηµιώσεως µειούται διά
ποσού ίσου προς την αύξησιν της οικονοµικής αξίας οιουδήποτε συµφέροντος εν
ακινήτω ιδιοκτησία, άλλου ή εκείνου εις το οποίον αναφέρεται το σχετικόν συµφέρον,
κατεχοµένου υπό του απαιτούντος υπό την αυτήν ιδιότητα κατά την ηµεροµηνίαν της
σχετικής πολεοδοµικής αποφάσεως εις περιπτώσεις καθ’ ας η τοιαύτη αύξησις της
οικονοµικής αξίας οφείλεται είτε εις τους όρους της πολεοδοµικής αδείας η οποία
προεκάλεσε την απαίτησιν δι’ αποζηµίωσιν είτε εις τo γεγονός ότι περιελήφθη, ή
εγένετο πρότασις όπως περιληφθή, εν σχεδίω τινί αναπτύξεως οιαδήποτε πρόβλεψις δι’
ουσιώδη µετατροπήν χρήσεως ή την εκτέλεσιν έργων δηµοσία δαπάνη.

Πρόσωπα
εις τα οποία
καταβάλλεται
αποζηµίωσις.

73.—(1) Το δικαιούµενσν εις την καταβολήν αποζηµιώσεως εν σχέσει προς
οιανδήποτε ιδιοκτησίαν δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου πρόσωπον είναι
ο ιδιοκτήτης της εν λόγω ιδιοκτησίας:
Νοείται ότι—
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(α) οσάκις οιαδήποτε ακίνητος ιδιοκτησία εν σχέσει προς την οποίαν δέον να
καταβληθή αποζηµίωσις δυνάµει του παρόντος Νόµου είναι βεβαρυµένη διά της
πληρωµής οιουδήποτε ποσού εξησφαλισµένου δι’ υποθήκης, εγγραφής δικαστικής
αποφάσεως ή δι’ άλλης επιβαρύνσεως δυνάµει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν
ισχύϊ νόµου, καταβάλλεται εις τον οικείον ενυπόθηκον δανειστήν, τον εξ αποφάσεως
δανειστήν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, το άλλο πρόσωπον προς όφελος του οποίου
ενεργεί η τοιαύτη επιβάρυνσις, το σύνολον ή τοιούτο µέρος της καταβλητέας
αποζηµιώσεως οίον θα επήρκει προς ικανοποίησιν, εν όλω ή εν µέρει, του δυνάµει
αυτής οφειλοµένου ποσού, συµφώνως προς την σχετικήν προτεραιότητα της τοιαύτης
υποθήκης, εγγραφής δικαστικής αποφάσεως ή άλλης επιβαρύνσεως·
(β) οσάκις οιαδήποτε ιδιοκτησία. εν σχέσει προς την οποίαν δέον να καταβληθή
αποζηµίωσις δυνάµει του παρόντος Νόµου τελή υπό µίσθωσιν ή ενοικιαγοράν,
καταβάλλεται εις τον µισθωτήν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, τον ενοικιαγοραστήν,
όστις θα αποδείξη το εν τη ιδιοκτησία ταύτη συµφέρον αυτού προ της καταβολής
οιασδήποτε αποζηµιώσεως εις τον ιδιοκτήτην αυτής, τοσούτο µέρος της καταβλητέας
αποζηµιώσεως όσον θα επήρκει προς αποζηµίωσιν αυτού διά τον τερµατισµόν της
µισθώσεως ή, αναλόγως της περιπτώσεως, της ενοικιαγοράς.
(2) Ανεξαρτήτως παντός εν τω εδαφίω (1) διαλαµβανοµένου, αποζηµίωσις δύναται
ωσαύτως να καταβληθή εις οιονδήποτε πρόσωπον αποδεικνύον, δυνάµει ∆ικαστικού
∆ιατάγµατος, ότι κέκτηται δικαίωµα ή συµφέρον εν τη ιδιοκτησία εν σχέσει προς την
οποίαν δέον να καταβληθή τοιαύτη αποζηµίωσις.
(3) Εν περιπτώσει οιασδήποτε αµφισβητήσεως ως προς το πρόσωπον το οποίον
δικαιούται εις το σύνολον ή οιονδήποτε µέρος της αποζηµιώσεως εν σχέσει προς
οιανδήποτε ιδιοκτησίαν δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή ως προς το
ποσόν εις το οποίον το πρόσωπον τούτο δικαιούται, η αµφισβήτησις αύτη κρίνεται υπό
του ∆ικαστηρίου τη αίτησει της Πολεοδοµικής Αρχής ή οιωνδήποτε των εν τη
ιδιοκτησία ταύτη ενδιαφεροµένων προσώπων.
Καταβολή
αποζηµιώσεως

74.—(1) Οσάκις αποφασίζηται ότι αποζηµίωσις δέον vα καταβληθή δυνάµει του
παρόντος Μέρους, η αποζηµίωσις αύτη καταβάλλεται εις το πρόσωπον το οποίον
δικαιούται εις αυτήν συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Μέρους.
(2) Εάν οιονδήποτε των εχόντων συµφέρον προσώπων δεν συναινή όπως λάβη την εις
αυτό καταβλητέαν αποζηµίωσιν ή εάν λόγω ανικανότητός του ή απουσίας του εκ
Κύπρου η τοιαύτη αποζηµίωσις δεν είναι δυνατόν να καταβληθή εις αυτόν, η
Πολεοδοµική Αρχή δύναται, τηρουµένων οιωνδήποτε διαταγών του ∆ικαστηρίου, να
καταθέση το ποσόν της αποζηµιώσεως ταύτης παρά τω Γενικώ Λογιστή.
(3) Εν τη καταβολή οιασδήποτε αποζηµιώσεως δυνάµει του παρόντος άρθρου η
Πολεοδοµική Αρχή αφαιρεί εκ του καταβλητέου ποσού οιονδήποτε φόρον, δικαίωµα,
τέλος ή άλλην παροιµοίαν επιβάρυνσιν εν σχέσει προς το επηρεαζόµενον συµφέρον
και καταβάλλει το ούτως αφαιρεθέν ποσόν εις την Αρχήν εις την οποίαν οφείλεται ο εν
λόγω φόρος, δικαίωµα, τέλος ή άλλη παροµοία επιβάρυνσις:
Νοείται ότι η τοιαύτη αφαίρεσις δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπον το δικαίωµα
του επηρεαζοµένου προσώπου όπως αµφιαβητήση την ορθότητα ή νοµιµότητα της
τοιαύτης επιβαρύνσεως.
Ποικίλαι διατάξεις ως προς αποζηµιώσεις εις ωρισµένας περιπτώσεις

Αποζηµίωσις εν
σχέσει προς
∆ιατάγµατα
Προστασίας

75. Τα θέµατα τα οποία δύνανται vα προβλεφθώσι δυνάµει του άρθρου 39 διά
∆ιατάγµατος Προστασίας ∆ένδρων ή δυνάµει του άρθρου 38 διά ∆ιατάγµατος
∆ιατηρήσεως περιλαµβάνουσι την καταβολήν, υπό τοιαύτας εξαιρέσεις και υπό
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∆ένδρων και
∆ιατάγµατα
∆ιατηρήσεως.

τοιούτους όρους ως ήθελον ορισθή εν τω ∆ιατάγµατι, αποζηµιώσεως εν σχέσει προς
ζηµίαν προκληθείσαν ή δαπάνην διενεργηθείσαν συνεπεία της αρνήσεως οιασδήποτε
συναινέσεως απαιτουµένης δυνάµει του ∆ιατάγµατος ή της χορηγήσεως οιασδήποτε
τοιαύτης συναινέσεως υπό όρους.

Αποζηµιώσις διά
περιορισµούς επί
των διαφηµίσεων.

76. Οσάκις, προς τον σκοπόν συµµορφώσεως προς οίουσδήποτε Κανονισµούς
εκδοθέντας δυνάµει του άρθρου 40, εκτελώνται υφ’ οιουδήποτε προσώπου έργα—
(α) προς αφαίρεσιν διαφηµίσεως η οποία ήτο εκτεθειµένη κατά την ορισθείσαν ηµέραν
ως και κατά την ηµεροµηνίαν της ενάρξεως της ισχύος των Κανονισµών· ή
(β) προς τερµατισµόν της δι’ έκθεσιν διαφηµίσεων χρήσεως
χρησιµοποιουµένου προς τον σκοπόν τούτον κατά την ορισθείσαν ηµέραν,

χώρου

το πρόσωπον τούτο δικαιούται, κατόπιν υποβολής απαιτήσεως εντός της προθεσµίας
και καθ’ ον τρόπον καθορίζονται υπό Κανονισµών, να λάβη αποζηµίωσιν εν σχέσει
προς οιασδήποτε δαπάνας εις τας οποίας ούτος ευλόγως υπεβλήθη προς τούτο.
Αποζηµίωσις εν
σχέσει προς
∆ιατάγµατα δυνάµει
του
άρθρου 37.

77.—(1) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οσάκις εκδίδηται ∆ιάταγµα
δυνάµει του άρθρου 37 απαιτούν τον τερµατισµόν χρήσεως τινος ακινήτου ιδιοκτησίας
ή επιβάλλον όρους διά την συνέχισιν αυτής ή απαιτούν την µετατροπήν ή αφαίρεσιν
οιωνδήποτε οικοδοµών ή έργων εκ της ακινήτου ιδιοκτησίας.
(2) Εάν, κατόπιν απαιτήσεως υποβληθείσης εις τον Υπουργόν εντός της προθεσµίας
και κατά τον τρόπον οι οποίοι καθορίζονται υπό Κανονισµών, αποδειχθή ότι
οιονδήποτε πρόσωπον υπέστη συνεπεία του ∆ιατάγµατος ζηµίαν διά της ουσιώδους
µειώσεως της οικοδοµικής αξίας συµφέροντος εν ακινήτω ιδιοκτησία εις το οποίον το
πρόσωπον τούτο δικαιούται ή διά της παρενοχλήσεως του ενώ καρπούται την ακίνητον
ιδιοκτησίαν, καταβάλλεται αποζηµίωσις διά την ζηµίαν ταύτην.
(3) Άνευ επηρεασµού των διατάξεων του εδαφίου (2), πας όστις εκτελεί οιαδήποτε
έργα συµµορφούµενος προς το ∆ιάταγµα δικαιούται, κατόπιν απαιτήσεως
υποβληθείσης ως ανεφέρθη εν τω ρηθέντι εδαφίω, να λάβη αποζηµίωσιν δι’
οιασδήποτε δαπάνας εις τας οποίας ευλογώς υπεβλήθη προς τούτο.

Αποζηµιώσις εις
περιπτώσεις
ανακλήσεως ή
τροποποιήσεως
πολεοδοµικής
αδείας.

78.—(1) Οσάκις πολεοδοµική άδεια ανακαλήται ή τροποποιήται διά ∆ιατάγµατος
δυνάµει του άρθρου 36, τότε εάν κατόπιν απαιτήσεως υποβληθείσης εντός της
προθεσµίας και κατά τον τρόπον ο οποίος καθορίζεται υπό Κανονισµών αποδειχθή ότι
πρόσωπον έχον συµφέρον εν τη ακινήτω ιδιοκτησία—
(α) υπεβλήθη εις δαπάνας διά την εκτέλεσιν έργου το οποίον καθίσταται περιττόν υπό
της ανακλήσεως ή τροποποιήσεως· ή
(β) υπέστη άλλως απώλειαν ή ζηµίαν ή ουσιώδη µείωσιν της οικονοµικής αξίας της
επηρεαζοµένης ακινήτου ιδιοκτησίας αµέσως οφειλοµένην εις την ανάκλησιν ή
τροποποίησιν,
καταβάλλεται αποζηµίωσις εις το πρόσωπον τούτο εν σχέσει προς την ρηθείσαν
δαπάνην, απώλειαν, ζηµίαν ή ουσιώδη µείωσιν.
(2) ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οιαδήποτε δαπάνη η οποία διενηργήθη εις
την εκπόνησιν σχεδίων διά τους σκοπούς οιουδήποτε έργου ή επί άλλων οµοίων
ζητηµάτων προπαρασκευαστικών αυτού θεωρείται ως περιλαµβανοµένη εις την προς
εκτέλεσιν του έργoυ διενεργηθείσαν δαπάνην.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), δεν καταβάλλεται αποζηµίωσις
δυνάµει του παρόντος άρθρου εν σχέσει προς οιοδήποτε έργον εκτελεσθέν προ της
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χορηγήσεως της αδείας η οποία ανακαλείται ή τροποποιείται ή εν σχέσει προς
οιανδήποτε άλλην απώλειαν ή ζηµιάν (µη ούσα απώλεια ή ζηµία συνισταµένη εις την
υποτίµησιν της αξίας συµφέροντος εν τη ακινήτω ιδιοκτησία) προερχοµένην εξ
οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως προ της χορηγήσεως της εν λόγω αδείας.
(4) Εν τω παρόντι Μέρει, πάσα αναφορά εις διάταγµα δυνάµει του άρθρου 36
περιλαµβάνει αναφoράν εις ∆ιάταγµα δυνάµει των διατάξεων του εν λόγω άρθρου ως
εφαρµόζεται υπό του εδαφίου (2) του άρθρου 37.
Εφαρµογή του
άρθρου 78 εις
ειδικάς περιπτώσεις
αρνήσεως της
χορηγήσεως
πολεοδοµικής
αδείας ή
χορηγήσεως
τοιαύτης αδείας υπό
όρους.

79.—(1) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται όπου—
(α) πολεοδοµική άδεια διά την ανάπτυξιν ακινήτου ιδιοκτησίας εχορηγήθη διά
∆ιατάγµατος Αναπτύξεως· και
(β) η άδεια αύτη απεσύρθη, είτε δι’ ανακλήσεως είτε διά τροποποιήσεως του
∆ιατάγµατος ή διά της εκδόσεως διαταγών δυνάµει εξουσιών προς τούτο
χορηγηθεισών υπό του ∆ιατάγµατος· και
(γ) κατόπιν αιτήσεως υποβληθείσης προς τούτο δυνάµει του Πέµπτου Μέρους, η
αίτησις δια χορήγησιν πολεοδοµικής αδείας έτυχεν αρνήσεως ή εχορηγήθη τοιαύτη
άδεια υπό όρους άλλους των προηγουµένως επιβληθέντων υπό του ∆ιατάγµατος
Αναπτύξεως.
(2) Εν οιαδήποτε περιπτώσει η οποία εµπίπτει εντός του εδαφίου (1), αι διατάξεις του
άρθρου 78 εφαρµόζονται ως εάν η υπό του ∆ιατάγµατος Αναπτύξεως χορηγηθείσα
πολεοδοµική άδεια—
(α) είχε χορηγηθή υπό της Πολεοδοµικής Αρχής δυνάµει του Πέµπτου Μέρους· και
(β) είχεν ανακληθή ή τροποποιηθή διά ∆ιατάγµατος δυνάµει του άρθρου 36,
αι δε διατάξεις του άρθρου 74 εφαρµόζονται ως εάν αι εν αυταίς αναφοραί εις
∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 36 ήσαν αναφοραί εις πολεοδοµικήν απόφασιν διά της
οποίας η χορήγησις της εν λόγω πολεοδοµικής αδείας έτυχεν αρνήσεως ή η εν λόγω
πολεοδοµική άδεια εχορηγήθη υπό όρους άλλους των προηγουµένως επιβληθέντων.
Μέρος Ένατον.—ΤΕΛΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ

Επιβολή τέλους
βελτιώσεως.

80.—(1) Οσάκις, µετά την καθωρισµένην ηµεροµηνίαν, εξακριβούται κατά τον
καθωρισµένον τρόπον οτι επραγµατοποιήθη αύξησις της αξίας οιασδήποτε ακινήτου
ιδιοκτησίας οφειλοµένη εις οιανδήπατε ανάπτυξιν εκτελεσθείσαν ή εκτελεσθησοµένη
δηµοσία δαπάνη, επιβάλλεται και εισπράττεται, παρά του καθωρισµένου προσώπου,
τέλος βελτιώσεως βάσει του καθωρισµένου συντελεστού υπολογιζόµενον κατά τον
καθωρισµένον τρόπον.
(2) ∆ιά τους σκοπούς επιβολής και βεβαιώσεως του τέλους βελτιώσεως θα λογίζηται
κατά τον καθωρισµένον τρόπον η αγοραία αξία της ακινήτου ιδιοκτησίας προ και
κατόπιν της επελεύσεως του γεγονότος όπερ προεκάλεσε την αύξησιν αυτής.
(3) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δύνανται, διά διατάγµατος του Υπουργικού
Συµβουλίου δηµοσιευοµένου εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να µη
εφαρµοσθώσιν εις ωρισµένας περιοχάς εξειδικευοµένας εν τω διατάγµατι.
(4) Το Υπουργικόν Συµβούλιον εκδίδει αµελλητί Κανονισµούς, δηµοσιευοµένους εις
την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, διά την εφαρµογήν των διατάξεων του
παρόντος άρθρου:
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Νοείται ότι Κανονισµοί εκδιδόµενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται
εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν µετά πάροδον είκοσι και µιάς ηµερών από
της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν
τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισµούς εν όλω ή εν µέρει τότε
ούτοι αµέσως µετά την πάροδον της ως άνω προθεσµίας δηµοσιεύονται εν τη επισήµω
εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαυτής δηµοσιεύσεως. Εν
περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν µέρει υπό της Βουλής των
Αντιπροσώπων ούτοι δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας ως
ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης
δηµοσιεύσεως.
Μέρος ∆έκατον.—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία εισόδου.

81.—(1) Πας λειτουργός ή υπηρέτης της Πολεοδοµικής Αρχής ή παν έτερον
πρόσωπον δύναται, εάν εξουσιοδοτηθή προς τούτο υπό της Πολεοδοµικής Αρχής, να
εισέλθη καθ’ οιονδήποτε εύλογον χρόνον και επιθεωρήση ή χωροµετρήση οιανδήποτε
ακίνητον ιδιοκτησίαν, σκάψη εν αυτή, εκτιµήση την αξίαν αυτής ή προβή εις
οιανδήποτε άλλην ενέργειαν εντός ή επ’ αυτής δι’ οιονδήποτε των σκοπών του
παρόντος Νόµου:
Νοείται ότι ο τοιούτος λειτουργός ή υπηρέτης ή το τοιούτο πρόσωπον δεν επιτρέπεται
να εισέλθη—
(α) εις οιανδήποτε κοιτοικίαν άνευ δεόντως ητιολογηµένου δικαστικού εντάλµατος·
(β) εις οιονδήποτε υποστατικόν, οικοδοµήν, άλλην ή κατοικίαν, εάν δεν δώση εις τον
κάτοχον αυτής οκτώ ηµερών έγγραφον προειδοποίησιν περί της σκοπουµένης εισόδου·
(γ) εις οιανδήποτε ετέραν ακίνητον ιδιοκτησίαν εάν δεν δώση εις τον κάτοχον αυτής
µιας ηµέρας έγγραφον προειδοποίησιν περί της, σκοπουµένης εισόδου,
εκτός εάν ο κάτοχος συναινή εγγράφως εις την τοιαύτην είσοδον.
(2) Κατά τον ταχύτερον πρόσφορον χρόνον κατόπιν οιασδήποτε εισόδου
διενεργηθείσης δυνάµει του εδαφίου (1), η Πολεοδοµική Αρχή καταβάλλει
αποζηµίωσιν δι’ οιανδήποτε προξενηθείσαν ζηµίαν, εν περιπτώσει δε αµφισβητήσεως
του ούτω καταβλητέου ποσού της αποζηµιώσεως το ποσόν τούτο ορίζεται υπό του
∆ικαστηρίου.

Εξουσία της
Πολεοδοµικής
Αρχής όπως
συνάπτη συµφωνίας
µετ’ ιδιοκτητών
περιοριζούσας την
χρήσιν ακινήτου
ιδιοκτησίας.

82. Οσάκις οιοσδήποτε ιδιοκτήτης είναι πρόθυµος όπως συµφωνήση µετά της
Πολεοδοµικής Αρχής όπως η ακίνητος ιδιοκτησία του ή οιονδήποτε µέρος αυτής
χρησιµοποιήται µονίµως διά γεωργικούς ή δασικούς σκοπούς ή ως δηµόσιος ανοικτός
χώρος ή ως γήπεδον διά παιδιάς ή αθλοπαιδιάς εις το οποίον το κοινόν δύναται να
εισέλθη ελευθέρως, η Πολεοδοµική Αρχή δύναται, εάν νοµίζη τούτο πρέπον να
συνάψη συµφωνίαν προς τούτο µετ’ αυτού, η δε συµφωνία αύτη καταχωρείται εις τα
βιβλία του Επαρχιακού Κτηµατολογικού Γραφείου και επί τούτω δεσµεύει τους
κληρονόµους και τους εν τη κυριότητι της ιδιοκτησίας διαδόχους αυτού.

Οικονοµικαί
διατάξεις.

83. Αι δαπάναι της επιτεύξεως των σκοπών του παρόντος Νόµου βαρύνουσι την
∆ηµοκρατίαν ή οιανδήποτε ενδιαφεροµένην, τοπικήν αρχήν, ή την ∆ηµοκρατίαν και
την τοιαύτην αρχήν κατά τοιαύτην αναλογίαν και τοιαύτην έκτασιν ως το Υπουργικόν
Συµβούλιον ήθελεν ορίσει υπό τας συνθήκας εκάστης περιπτώσεως.

Εφαρµογή και
προσαρµογή
ωρισµένων
διατάξεων.

84. Οπουδήποτε γίνεται εν τω παρόντι Νόµω αναφορά εις Εντολήν του Υπουργού, η
διατάξις εν τη οποία απαντάται η τοιαύτη αναφορά νοείται ως εφαρµόσιµος µόνον
οσάκις αι αρµοδιότητες του Υπουργού ως Πολεοδοµικής Αρχής έχωσι µεταβιβασθή
εις αρχήν τινα εις την οποίαν έχουσι µεταβιβασθή αρµοδιότητες.
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Ερµηνεία του περί
Ρυθµίσεως Οδών
και Οικοδοµών
Νόµου και
αναστολή
ωρισµένων
διατάξεων αυτού.
Κεφ. 96.
14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964
65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969.
7(α) του 56 του
1982.
10(α) του 120(Ι) του
2014.
Κεφ. 96.
14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964
65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969.
7(β) του 56 του
1982.

85.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο περί Ρυθµίσεως Οδών
και Οικοδοµών Νόµος και οιοιδήποτε δυνάµει αυτού εκδοθέντες Κανονισµοί
αναγινώσκονται, ερµηνεύονται και εφαρµόζονται ως υποκείµενοι εις τας διατάξεις του
παρόντος Νόµου εν σχέσει προς άπαντα τα θέµατα επί των οποίων εφαρµόζονται αι
διατάξεις του παρόντος Νόµου, εν περιπτώσει δε οιασδήποτε συγκρούσεως µεταξύ
των διατάξεων του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµου ή οιωνδήποτε
δυνάµει αυτού εκδοθέντων Κανονισµών ή ∆ιοικητικών Πράξεων και των διατάξεων
του παρόντος Νόµου ή οιωνδήποτε δυνάµει αυτού εκδοθέντων Κανονισµών ή
∆ιοικητικών Πράξεων εν σχέσει προς οιονδήποτε τοιούτο θέµα ως τα
προαναφερθέντα, επικρατούσιν αι τελευταίαι αύται διατάξεις.

(2) Από της ηµεροµηνίας της δυνάµει του άρθρου 18 δηµοσιεύσεως Γνωστοποιήσεως
της εκπονήσεως Τοπικού Σχεδίου εις οιανδήποτε περιοχήν ή Σχεδίου Περιοχής ή από
της ηµεροµηνίας της δυνάµει του άρθρου 18Α δηµοσιεύσεως Γνωστοποιήσεως της
εκπονήσεως ∆ηλώσεως Πολιτικής δι’ οιανδήποτε περιοχήν (εν τοις εφεξής εν τω
παρόντι εδαφίω αναφεροµένην ως «η Περιοχή») αι διατάξεις του εδαφίου (1) του
άρθρου 14 του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµου παύουσι εφαρµοζόµεναι
εντός της τοιαύτης Περιοχής, κατά τρόπον όµως ώστε να µη επηρεάζηται παν δυνάµει
αυτών γενόµενον ή παραλειφθέν εν σχέσει προς οιονδήποτε ζήτηµα εντός της τοιαύτης
Περιοχής:
Νοείται ότι πας καθορισµός ζωνών νοµίµως γενόµενος και γνωστοποιηθείς δυνάµει
των διατάξεων του άρθρου 14 του προαναφερθέντος Νόµου, αναφερόµενος εις
οιονδήποτε τµήµα της τοιαύτης Περιοχής και τελών εν ισχύϊ κατά την ηµεροµηνίαν
της δηµοσιεύσεως του Τοπικού Σχεδίου ή του Σχεδίου Περιοχής ή της ∆ηλώσεως
Πολιτικής εξακολουθεί να είναι έγκυρος και αποτελεσµατικός ως εάν ούτος είχε
περιληφθή εν σχεδίω αναπτύξεως γενοµένω δυνάµει των διατάξεων του παρόντος
Νόµου διά την Περιοχήν ταύτην:
Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι εδαφίω ή εν οιωδήποτε
ετέρω νόµω διαλαµβανοµένου, πας τοιούτος καθορισµός ζωνών θεωρείται ως
τροποποιηθείς, υποστάς αλλοιώσεις ή µετατροπάς, ή ακυρωθείς υφ’ οιουδήποτε
σχεδίου αναπτύξεως γενοµένου καθ’ οιονδήποτε χρόνον δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος Νόµου διά την τοιαύτην Περιοχήν, καθ’ ην έκτασιν το τοιούτο σχέδιον
αναπτύξεως διαφέρει αυτού.

Κεφ. 96.
14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964
65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969.
10(β) του 120(Ι) του
2014.

(3) Από της ηµεροµηνίας της δυνάµει του άρθρου 18 δηµοσιεύσεως Γνωστοποιήσεως
περί της εκπονήσεως Τοπικού Σχεδίου και µέχρι της δυνάµει του αύτου άρθρου
δηµοσιεύσεως Σχεδίου Περιοχής δι’ οιονδήποτε τµήµα της Περιοχής του Τοπικού
Σχεδίου (του τµήµατος τούτου εν τοις εφεξής εν τω παρόντι εδαφίω αναφεροµένου ως
«η περιοχή») ουδέν σχέδιον διά την περιοχήν ταύτην κατατίθεται και γνωστοποιείται
υπό αρµοδίας αρχής δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 12 του περί Ρυθµίσεως Οδών
και Οικοδοµών Νόµου, εκτός εάν και µέχρις ότου το σκοπούµενον όπως ούτω
κατατεθή και γνωστοποιηθή σχέδιον εγκριθή υπό της Πολεοδοµικής Αρχής· επί τη
δηµοσιεύσει δε, δυνάµει του άρθρου 18, Σχεδίου Περιοχής δι’ οιανδήποτε περιοχήν,
είτε αύτη αποτελή τµήµα Περιοχής Τοπικού Σχεδίου είτε µη, αι διατάξεις του
ρηθέντος άρθρου 12 του προαναφερθέντος Νόµου παύουσιν εφαρµοζόµεναι εντός της
τοιαύτης περιοχής, κατά τρόπον όµως ώστε να µη επηρεάζηται παν δυνάµει αυτών
γενόµενον ή παραλειφθέν εν σχέσει προς οιονδήποτε ζήτηµα εντός της τοιαύτης
περιοχής:
Νοείται ότι—
(α) οιονδήποτε σχέδιον ή ειδικός κατάλογος η εγκυρότης του οποίου διεφυλάχθη
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δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 12 του προαναφερθέντος Νόµου· και
(β) οιονδήποτε σχέδιον εκπονηθέν, κατατεθέν και γνωστοποιηθέν δυνάµει των
διατάξεων του ρηθέντος άρθρου 12 του προαναφερθέντος Νόµου,
αναφερόµενα εις οιονδήποτε τµήµα της τοιαύτης περιοχής και τελούντα εν ισχύϊ κατά
την ηµεροµηνίαν της δηµοσιεύσεως του τοιούτου Τοπικού Σχεδίου εξακολουθούσι να
είναι έγκυρα και αποτελεσµατικά ως εάν ταύτα είχον περιληφθή εν σχεδίω
αναπτύξεως γενοµένω δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου διά την περιοχήν
ταύτην:
Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι εδαφίω ή εν οιωδήποτε
ετέρω νόµω διαλαµβανοµένου, παν τοιούτο σχέδιον ή ειδικός κατάλογος θεωρείται ως
ακυρωθείς, τροποποιηθείς ή υποστάς αλλοιώσεις ή µετατροπάς υφ’ οιουδήποτε
σχεδίου αναπτύξεως γενοµένου καθ’ οιονδήποτε χρόνον δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος Νόµου διά την τοιαύτην περιοχήν, καθ’ ην έκτασιν το τοιούτο σχέδιον
αναπτύξεως διαφέρει αυτού.
2 του 142(Ι) του
2018.
Γνωστοποίηση στον
ιδιοκτήτη ακίνητης
ιδιοκτησίας.

85A. Οποιαδήποτε πολεοδοµική ή άλλη απόφαση ή/και ειδοποίηση η οποία
λαµβάνεται ή επιδίδεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου και η οποία
ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς την αξία οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας,
γνωστοποιείται στον ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη αυτής από το διευθυντή του Τµήµατος
Πολεοδοµίας και Οικήσεως ή την οικεία Πολεοδοµική Αρχή, ανάλογα µε την
περίπτωση, µε την αποστολή σε αυτόν σχετικής γραπτής ειδοποίησης.

Κανονισµοί.

86.—(1) Το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισµούς προς καλυτέραν
εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος Νόµου.
(2) Άνευ επηρεασµού της γενικότητος του εδαφίου (1) οιοιδήποτε τοιούτοι
Κανονισµοί δύνανται να προνοώσι περί απάντων ή τινων των ακολούθων θεµάτων,
ήτοι—
(α) διά τον καθορισµόν του τύπου οιασδήποτε αιτήσεως, Ειδοποιήσεως, ∆ιατάγµατος,
Εντολής, καθορισµού, αδείας ή άλλου εγγράφου εξουσιοδοτουµένου ή απαιτουµένου
δυνάµει του παρόντος Νόµου όπως υποβληθή, δοθή, εκδοθή, επιδοθή ή χορηγηθή και
διά τον καθορισµόν του τρόπου και χρόνου κατά τον οποίον η τοιαύτη αίτησις,
ειδοποίησις, ∆ιάταγµα, Εντολή, καθορισµός, άδεια ή άλλο έγγραφον δέον να
υποβληθή, δοθή, εκδοθή, επιδοθή ή χορηγηθή·
(β) διά τον καθορισµόν των σχετικών προς ιεραρχικάς προσφυγάς δυνάµει του
παρόντος Νόµου προθεσµιών και διαδικασίας·
(γ) διά τον καθορισµόν τελών ή δικαιωµάτων εν σχέσει προς οιανδήποτε
υποβληθησοµένην, γενησοµένην, χορηγηθησοµένην ή τηρηθησοµένην δυνάµει των
διατάξεων του παρόντος Νόµου αίτησιν, άδειαν, καθορισµόν, απόφασιν ή άλλο
έγγραφον, οιανδήποτε ιεραρχικήν προσφυγήν ή οιανδήποτε πράξιν, ζήτηµα ή πράγµα·
(δ) δι’ οιονδήποτε σκοπόν διά τον οποίον η έκδοσις Κανονισµών εξουσιοδοτείται ή
απαιτείται δυνάµει του παρόντος, Νόµου, ειδικώτερον δε διά τον καθορισµόν παντός
του οποίου ο διά Κανονισµών καθορισµός απαιτείται ή εξουσιοδοτείται υπό του
παρόντος Νόµου·
(ε) διά ρύθµισιν διαφόρων θεµάτων εγειροµένων κατά την εφαρµογήν εις οιανδήποτε
περιοχήν ή περιοχάς διατάξεων του παρόντος Νόµου·
(στ) διά την διαδικασίαν αιτήσεως, παροχής και καθορισµού αποζηµιώσεως·
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(ζ) γενικώς διά την καλλιτέραν εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος Νόµου:
Νοείται ότι µέχρις ότου εκδοθώσι τοιούτοι Κανονισµοί, οιοιδήποτε Κανονισµοί
τελούντες εν ισχύϊ κατά την ηµεροµηνίαν της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος
Νόµου και αναφερόµενοι εις οιονδήποτε των ανωτέρω θεµάτων εξακολουθούσι
τελούντες εν ισχύϊ µέχρις ότου ανακληθώσιν ή τροποποιηθώσιν υφ’ οιωνδήποτε
Κανονισµών εκδοθησοµένων δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(3) Κανονισµοί γινόµενοι επί τη βάσει του παρόντος Νόµου κατατίθενται εις την
Βουλή των Αντιπροσώπων. Εάν µετά πάροδον είκοσι και µιάς ηµερών από της
τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν
τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατειθέντας Κανονισµούς εν όλω ή εν µέρει,
τότε ούτοι αµέσως µετά την πάροδον της ως άνω προθεσµίας δηµοσιεύονται εν τη
επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης
δηµοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν µέρει υπό της
Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της
∆ηµοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της
τοιαύτης δηµοσιεύσεως.
Αδικήµατα.

87.—(1) Πας όστις—
(α) εκουσίως παρεµποδίζει οιονδήποτε πρόσωπον εν τη ασκήσει οιασδήποτε των
εξουσιών αυτού ή εν τη εκτελέσει οιουδήποτε των καθηκόντων αυτού δυνάµει του
παρόντος Νόµου ή εκουσίως παρεµβαίνει εις την τοιαύτην άσκησιν ή εκτέλεσιν·
(β) εν γνώσει αυτού προβαίνει εις οιανδήποτε ψευδή ή ανακριβή δήλωσιν εν
οιωδήποτε έγγραφω γενοµένω ή παρασχεθέντι δυνάµει του παρόντος Νόµου ή διά
τους σκοπούς αυτού ή διά τους σκοπούς οιουδήποτε δυνάµει αυτού σχεδίου
αναπτύξεως·
(γ) παραλείπει ή αρνείται να παράσχη ή παρουσιάση οιανδήποτε πληροφορίαν,
κατάστασιν ή άλλο έγγραφον απαιτούµενον δυνάµει του παρόντος Νόµου ή διά τους
σκοπούς αυτού,
είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται επί τη καταδίκη του εις φυλάκισιν µη
υπερβαίνουσαν τους τέσσαρας µήνας ή εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας
εκατόν λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας.
(2) Πας όστις—
(α) ποιείται έναρξιν οιασδήποτε αναπτύξεως ή εκτελεί οιανδήποτε πράξιν ή ενεργεί ή
επιτρέπει την εκτέλεσιν οιασδήποτε αναπτύξεως ή πράξεως κατά παράβασιν του
παρόντος Νόµου ή οιουδήποτε Κανονισµού, ∆ιατάγµατος, ειδοποιήσεως ή σχεδίου
εκδοθέντος ή γενοµένου δυνάµει του παρόντος Νόµου·
(β) παραλείπει να συµµορφωθή προς οιανδήποτε υποχρέωσιν ή όρον επιβληθέντα
αυτώ υφ’ οιουδήποτε Κανονισµού, ∆ιατάγµατος, πολεοδοµικής αδείας, σχεδίου,
ειδοποιήσεως ή Εντολής εκδοθείσης, χορηγηθείσης, γενοµένης ή δοθείσης δυνάµει του
παρόντος Νόµου, ή να εκτελέση οιανδήποτε πράξιν ή έργον ενώ απητείτο παρ’ αυτού
να πράξη ούτω δυνάµει του παρόντος Νόµου ή δυνάµει οιουδήποτε Κανονισµού,
∆ιατάγµατος, πολεοδοµικής αδείας, σχεδίου, ειδοποιήσεως ή Εντολής,
είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται επί τη καταδίκη του εις φυλάκισιν µη
υπερβαίνουσαν τους έξ µήνας ή εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας
πεντακοσίας λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας.
(3) Προς άρσιν οιασδήποτε αµφιβολίας αι διατάξεις του εδαφίου (2) εφαρµόζονται επί
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παντός ιδιοκτήτου ακινήτου ιδιοκτησίας, επί παντός προσώπου έχοντος υπό τον
έλεγχον αυτού οιανδήποτε ακίνητον ιδιοκτησίαν και επί παντός αρχιτέκτονος,
µηχανικού, εργολάβου οικοδοµών, ή παντός ετέρου προσώπου ενεργούντος
οιανδήποτε ανάπτυξιν εφ’ οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας εκ µέρους του ιδιοκτήτου
αυτής.
11 του 29(Ι) του
2005.

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
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

(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:
Νοείται ότι η έκδοση τέτοιου διατάγµατος υπόκειται στις διατάξεις του περί Πολιτικής
∆ικονοµίας Νόµου, του περί ∆ικαστηρίων Νόµου και των περί Πολιτικής ∆ικονοµίας
∆ιαδικαστικών Κανονισµών.
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206(Ι) του 2002
17(Ι) του 2004
165(Ι) του 2004
268(Ι) του 2004.
11 του 29(Ι) του
2005.

(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.

11 του 29(Ι) του
2005.

(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 ∆ικονοµίας Νόµου και η καταβολή επιβάλλεται δυνάµει αυτών.

11 του 29(Ι) του
2005.

(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.

Ηµεροµηνία
ενάρξεως ισχύος.

88. Η ισχύς του παρόντος Νόµου άρχεται εις ηµεροµηνίαν ορισθησοµένην υπό του
Υπουργικού Συµβουλίου διά γνωστοποιήσεως δηµοσιευθησοµένης εν τη επισήµω
εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας, δύνανται δε να ορισθώσι διάφοροι ηµεροµηνίαι διά την
έναρξιν της ισχύος διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόµου.

Κατάργησις του
περί Εκθέσεως
διαφηµίσεων
(΄Ελεγχος) Νόµου
Κεφ. 50.

89. Επί τη ενάρξει της ισχύος οιωνδήποτε Κανονισµών εκδοθέν των δυνάµει του
άρθρου 40, ο περί Εκθέσεως ∆ιαφηµίσεων (΄Ελεγχος) Νόµος θεωρείται, εκτός εάν
γίνη διάφορος πρόβλεψις εν τοις Κανονισµοίς τούτοις, ως ανακληθείς από της
ηµεροµηνίας της τοιαύτης ενάρξεως ισχύος.

2 του 76(Ι) του
2011.
Ειδική διάταξη
αναφορικά µε
αίτηση για
χορήγηση
πολεοδοµικής
άδειας.

90. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή των Kανονισµών που
εκδίδονται µε βάση αυτόν, αίτηση για χορήγηση πολεοδοµικής άδειας σε περίπτωση-

(α) συνιδιοκτησίας, υπογράφεται από ένα ή περισσότερους συνιδιοκτήτες, εφόσον η
αίτηση αφορά τµήµα ακίνητης ιδιοκτησίας που είναι εξ’ αντικειµένου εµφανές ότι
αυτό αναλογεί στο µερίδιο του αιτητή δυνάµει πολεοδοµικής άδειας ή άλλης άδειας
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εκδοθείσας από αρµόδια αρχή ή που τούτο εµφανώς προκύπτει από συµφωνία
διανοµής που είναι υπογεγραµµένη από όλους τους συνιδιοκτήτες·
(β) που η αίτηση αφορά άσκηση εγγεγραµµένου δικαιώµατος ανάπτυξης, υπογράφεται
από τον εγγεγραµµένο ιδιοκτήτη ή το δικαιούχο της µονάδας προς όφελος της οποίας
είναι εγγεγραµµένο το δικαίωµα χωρίς την προσκόµιση της συγκατάθεσης ή έγκρισης
των συνιδιοκτητών στην κοινόκτητη οικοδοµή·
(γ) που η αίτηση αφορά ανάπτυξη ιδιοκτησίας µε µερίδιο σε κοινόκτητο τµήµα,
υπογράφεται µόνο από το ιδιοκτήτη της υπό ανάπτυξη ιδιοκτησίας.
(2) H αίτηση, επιπρόσθετα από τα στοιχεία που καθορίζονται στο έντυπο υποβολής
της αίτησης, ανάλογα µε το είδος της ανάπτυξης, συνοδεύεται από τέτοια στοιχεία,
ώστε η πολεοδοµική αρχή να µπορεί να διαπιστώσει ότι δεν επηρεάζονται οι ανέσεις ή
τα νόµιµα ιδιοκτησιακά συµφέροντα όλων των υπόλοιπων συνιδιοκτητών, όπως και η
άνετη, νόµιµη και εύλογη κάρπωση της αντίστοιχης ιδιοκτησίας τους.
4 του 39(Ι) του
2015.

(3) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για τη χορήγηση πολεοδοµικής άδειας που δεν
υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος
άρθρου, ο αιτητής γνωστοποιεί την αίτηση στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες και, εάν
για οποιοδήποτε λόγο η γνωστοποίηση δεν καθίσταται δυνατή, ο αιτητής δηµοσιεύει
σχετική ειδοποίηση σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες κατά τον τύπο που
εκάστοτε καθορίζεται από τον Υπουργό.
(4) Στις περιπτώσεις των παραγράφων (α) και (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος
άρθρου, συνιδιοκτήτης ο οποίος θεωρεί ότι επηρεάζονται οι ανέσεις ή τα νόµιµα
ιδιοκτησιακά συµφέροντά του, όπως και η άνετη, νόµιµη και εύλογη κάρπωση της
ιδιοκτησίας του δύναται, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που θα λάβει
γνώση του περιεχοµένου της αίτησης, να υποβάλει ένσταση στην αρµόδια
πολεοδοµική αρχή.
(5) Η πολεοδοµική αρχή, προτού χορηγήσει πολεοδοµική άδεια, είτε µε όρους είτε
χωρίς όρους, ή προτού αρνηθεί τη χορήγηση πολεοδοµικής άδειας, σε περίπτωση
οποιασδήποτε ανάπτυξης για την οποία η αίτηση δεν υπογράφεται από όλους τους
συνιδιοκτήτες, ζητά τη σύµφωνη γνώµη του διευθυντή του Τµήµατος Πολεοδοµίας και
Οικήσεως:
Νοείται ότι η πολεοδοµική αρχή πριν την χορήγηση της άδειας δυνάµει του παρόντος
άρθρου, δύναται να καλέσει τους άλλους συνιδιοκτήτες, για να τους ακούσει.

2 του 16(Ι) του
2019.
5 του 39(Ι) του
2015.
Ειδική διάταξη
αναφορικά µε την
αίτηση για
χορήγηση
πολεοδοµικής
άδειας για διαίρεση
ακίνητης
ιδιοκτησίας.

4 του 241(Ι) του

91. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών που
εκδίδονται δυνάµει αυτού, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αίτηση για τη χορήγηση
πολεοδοµικής άδειας για διαίρεση ακίνητης ιδιοκτησίας υποβάλλεται και υπογράφεται
από οποιονδήποτε εκ των συνιδιοκτητών, νοουµένου ότι η διαίρεση ακίνητης
ιδιοκτησίας είναι σύµφωνη µε απόφαση του ∆ιευθυντή Τµήµατος Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (9) του άρθρου 29 του περί
Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου:
Νοείται ότι η πιο πάνω αίτηση για τη χορήγηση πολεοδοµικής άδειας υποβάλλεται
µετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών αλλά πριν από την παρέλευση ενενήντα (90)
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης του ∆ιευθυντή Τµήµατος
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας στους συνιδιοκτήτες.

Ο παρών Νόµος (241(Ι) του 2002) τίθεται σε ισχύ την 30ή Απριλίου 2003.
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2002.
12 του 29(Ι) του
2005.
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 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.
(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
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Επίσηµη
Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας,
Παράρτηµα Τρίτο
(Ι):
10.12.1999.

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.
838017761

(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.
(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 ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή
εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο, από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Πολεοδοµίας και
Οικήσεως ή εκπρόσωπό του και από πρόσωπο που διορίζεται από τον Υπουργό
Εσωτερικών έπειτα από συνεννόηση µε την Ένωση ∆ήµων 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 ∆ήµων 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.
(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.
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(12) Κατά τις συνεδρίες της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά και η απόφαση που
λαµβάνεται πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογηµένη και να καταγράφεται.
467190027

(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:
(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.
(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:
909690320

Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα Τρίτο
(Ι): 23.3.1990.
Πίνακας.

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

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.
“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.
529638171

“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.

2 του 135(Ι) του
2006.

(18) Αιτήσεις για έκδοση πολεοδοµικής άδειας κατά παρέκκλιση και
Πιστοποιητικού Συµπλήρωσης Εργασιών δυνάµει του παρόντος άρθρου, δε
δύνανται να υποβληθούν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2006, η δε πολεοδοµική αρχή
οφείλει να εκδώσει τις αποφάσεις της εντός τριών ετών από την πιο πάνω
ηµεροµηνία.

3 του 135(Ι) του
2006.

3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου λογίζεται ότι άρχισε από τις 25 Σεπτεµβρίου
2006.
(19)(1) Το αντιστάθµισµα που καταβάλλεται για την υπέρβαση στο δοµήσιµο
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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.
ΠΙΝΑΚΑΣ
[άρθρο 12(16)]
ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ∆ΟΘΕΙ ΘΕΤΙΚΗ
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ
Α∆ΕΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ
1. Παρατυπίες που παρατηρούνται σε υφιστάµενες οικοδοµές και:
(α) Αφορούν τροποποιήσεις οι οποίες είναι εσωτερικής φύσεως (εσωτερικών
χώρων) και:
(i) ∆εν 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 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.
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(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:
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.
(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
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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 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.
3 του 150(Ι) του
2012.

3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου θεωρείται ότι άρχισε από την 31η Οκτωβρίου
2012.
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