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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96
Ο∆ΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
Άρθρο
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10Ε
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15.
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Συνοπτικός τίτλος
Ερµηνεία
Χάραξη κ.λ.π. οδών και ανέγερση κ.λ.π. οικοδοµών απαγορεύεται χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής
4 του 32(Ι) του 2008. Τύπος και διαδικασία υποβολής αίτησης, κ.τ.λ.
2 του 77(Ι) του 2011. Ειδική διάταξη αναφορικά µε αίτηση για άδεια σε ειδικές περιπτώσεις.
4 του 47(Ι) του 2011. Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας δυνάµει του άρθρου 3.
Oικοδοµή σε τεµάχια γης από διαίρεση ή διανοµή
6 του 32(Ι) του 2008. ∆ιάταγµα εξαίρεσης από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας.
2 του 143(Ι) του 2018. Εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας.
∆ιάρκεια άδειας και ανανέωση
Εξουσία απαίτησης κατασκευής οδού ή κατάθεσης µεριδίου που αναλογεί στη δαπάνη κατασκευής
Κατεδάφιση οικοδοµών σε επικίνδυνη κατάσταση
Σχέδια κ.λ.π. θα προσάγονται
2 του 126(Ι) του 2000. Υπογραφή σχεδίων, µελετών κλπ. και εξαιρέσεις
Όροι από την αρµόδια αρχή
5 του 81(Ι) του 1999. Επίβλεψη έργου και ασυµβίβαστα.
7 του 47(Ι) του 2011. Πιστοποιητικό έγκρισης.
Καταργήθηκε µε το 6 του 19(Ι) του 2016. ∆ιοικητικό πρόστιµο.
8 του 47(Ι) του 2011. Πιστοποιητικό έγκρισης µε σηµειώσεις.
8 του 47(Ι) του 2011. Πιστοποιητικό µη εξουσιοδοτη-µένων εργασιών.
8 του 47(Ι) του 2011. Προσωρινές διατάξεις αναφορικά µε την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης για
παρατυπίες σε υφιστάµενη οικοδοµή ή σε υπό δηµιουργία οικόπεδο. Παράρτηµα.
8 του 47(Ι) του 2011. Υποβολή και εξέταση ιεραρχικής προσφυγής.
Έλεγχος οδών
Ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στη διεύρυνση ή ευθυγράµµιση οδών
∆ιάστηµα µεταξύ νέων και παλαιών εξωτερικών πλευρών οδού είναι τµήµα της οδού
Εξουσία σε αρµόδια αρχή να ορίζει ζώνες
Εξουσία να κλείνει οικοδοµές ακατάλληλες για ανθρώπινη κατοίκηση
7 του 19(Ι) του 2016. Οικοδοµές που χρήζουν επισκευής.
8 του 19(Ι) του 2016. Επικίνδυνες οικοδοµές.
8 του 19(Ι) του 2016. ∆ιατηρητέες οικοδοµές.
8 του 19(Ι) του 2016. Αδικήµατα και ποινές.
8 του 19(Ι) του 2016. Επιβολή διοικητικού πρόστιµου.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Καταργήθηκε µε το 9 του 47(Ι) του 2011. Εγγραφή
Κατασκευή, επανακατασκευή και βελτίωση οδών
Ιεραρχική προσφυγή
Κανονισµοί
Ποινικά αδικήµατα και ποινές
11 του 19(Ι) του 2016. Επιβολή διοικητικού πρόστιµου σε ιδιοκτήτη.
12 του 19(Ι) του 2016. Επιβολή διοικητικού προστίµου σε µελετητή.
13 του 19(Ι) του 2016. Επιβολή διοικητικού προστίµου σε επιβλέποντα µηχανικό.
Άδεια δυνάµει του περί Αρχαιοτήτων Νόµου
Η Κυβέρνηση εξαιρείται
Ειδική διάταξη αναφορικά µε Τµήµατα Ενόπλων ∆υνάµεων
Επιφύλαξη

28.
29.

14 του 19(Ι) του 2016. Ειδικές ρυθµίσεις σε σχέση µε την επιβολή διοικητικού προστίµου.
14 του 19(Ι) του 2016. Αστική ευθύνη.
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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ
Συνοπτικός τίτλος.
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
108 του 1988
243 του 1988
122 του 1990
97(Ι) του 1992
45(Ι) του 1994
14(Ι) του 1996
52(I) του 1996
37(I) του 1997
72(I) του 1997
71(I) του 1998
35(I) του 1999
61(Ι) του 1999
81(I) του 1999
57(I) του 2000
66(I) του 2000
73(Ι) του 2000
126(I) του 2000
157(I) του 2000
26(Ι) του 2002
33(I) του 2002
202(I) του 2002
101(Ι) του 2006
21(Ι) του 2008
32(I) του 2008
47(Ι) του 2011
77(Ι) του 2011
131(Ι) του 2011
152(Ι) του 2011
34(Ι) του 2012
149(Ι) του 2012
66(Ι) του 2013
40(Ι) του 2015
19(I) του 2016
111(Ι) του 2017
143(Ι) του 2017
143(Ι) του 2018
17(I) του 2019
53(Ι) του 2021.
Ερµηνεία.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµος.

2. Στο Νόµο αυτό—
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«αρµόδια αρχή» σηµαίνει την αρµόδια αρχή που καθιδρύεται ή που διορίζεται δυνάµει
των διατάξεων του άρθρου 3, η οποία ασκεί εξουσίες σε σχέση µε οποιοδήποτε σχετικό
ζήτηµα δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού εντός της περιοχής αναφορικά µε την
οποία εγκαθιδρύεται ή διορίζεται·
2 του 111(Ι) του
2017.

«ασφάλεια στη χρήση και προσβασιµότητα» σηµαίνει το σχεδιασµό και την
κατασκευή των δοµικών έργων, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή
ζηµιών κατά τη χρήση ή/και τη λειτουργία τους και να καθίσταται ασφαλής η
προσβασιµότητά τους από όλα τα άτοµα, περιλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία
και των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα·

2 του 111(Ι) του
2017.

«άτοµα µε αναπηρία» σηµαίνει τα άτοµα τα οποία έχουν µακροχρόνιες σωµατικές,
πνευµατικές, διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές οι οποίες, κατά την
αλληλεπίδρασή τους µε διάφορα εµπόδια, δυνατό να εµποδίσουν την πλήρη και
αποτελεσµατική συµµετοχή των εν λόγω ατόµων στην κοινωνία σε ίση βάση µε
άλλους·

2 του 111(Ι) του
2017.

«άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα» σηµαίνει άτοµα, η κινητικότητα των οποίων είναι
µειωµένη, λόγω οποιασδήποτε µόνιµης ή προσωρινής σωµατικής πνευµατικής,
κινητικής ή αισθητήριας αναπηρίας, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν µόνιµη ή
προσωρινή δυσκολία στην πρόσβαση και χρήση οικοδοµής ή οδού·

Κεφ. 240.

«∆ήµος» σηµαίνει οργανισµό µε νοµική προσωπικότητα που καθιδρύεται δυνάµει των
διατάξεων του περί ∆ήµων Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου νόµου ο οποίος τροποποιεί ή
αντικαθιστά αυτόν.

2 του 24/78.

«εγκεκριµένη χρήση» σηµαίνει τη χρήση µιας οικοδοµής όπως αυτή εγκρίθηκε µε
άδεια και όπως φαίνεται στα εγκεκριµένα σχέδια:
Νοείται ότι η χρήση µιας οικοδοµής κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του
Νόµου αυτού θα θεωρείται ως η εγκεκριµένη χρήση αν αυτή δεν συγκρούεται µε την
άδεια οικοδοµής που εκδόθηκε και τα εγκεκριµένα σχέδια.

2 του 101(Ι) του
2006.

2 του 81(Ι) του 1999.
224 του 1990
106(Ι) του 1992
15(Ι) του 1993
31(Ι) του 1993
53(Ι) του 1993
44(Ι) του 1996
34(Ι) του 1997

«ενεργειακή απόδοση οικοδοµής» σηµαίνει την ποσότητα ενέργειας που πραγµατικά
καταναλώνεται ή εκτιµάται ότι ικανοποιεί τις διάφορες ανάγκες που συνδέονται µε τη
συνήθη χρήση της οικοδοµής, οι οποίες µπορούν να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη
θέρµανση, το ζέσταµα νερού χρήσης, τη ψύξη, τον εξαερισµό και το φωτισµό και η
οποία εκφράζεται µε έναν ή περισσότερους αριθµητικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν
υπολογιστεί λαµβάνοντας υπόψη τη θερµική µόνωση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα
χαρακτηριστικά των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, το σχεδιασµό και τη θέση
της οικοδοµής σε σχέση µε κλιµατολογικούς παράγοντες, την έκθεση της οικοδοµής
στον ήλιο και την επίδραση γειτονικών κατασκευών, την παραγωγή ενέργειας από την
ίδια την οικοδοµή καθώς και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή
ζήτηση, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι κλιµατικές συνθήκες στο εσωτερικό της
οικοδοµής·
«επιβλέπων µηχανικός» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο—
(i) είναι εγγεγραµµένο στο µητρώο µελών του Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου
Κύπρου (ΕΤΕΚ) και κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, δυνάµει του περί
Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµου, το οποίο δικαιούται να
αναλαµβάνει εργασία προσήκουσα σε αρχιτέκτονα ή σε πολιτικό µηχανικό για το
συγκεκριµένο έργο και το οποίο είναι ο µελετητής του συγκεκριµένου έργου µε βάση
τον αντίστοιχο ορισµό που δίδεται στο παρόν άρθρο·
(ii) έχει κατάλληλα διοριστεί και αναλαµβάνει την επίβλεψη του έργου· και

2(α) του 19(Ι) του
2016.

(iii) είναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο Μελετητών και Επιβλέποντων Μηχανικών το
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224 του 1990
106(Ι) του 1992
15(Ι) του 1993
31(Ι) του 1993
53(Ι) του 1993
44(Ι) του 1996
34(Ι) του 1997
15(Ι) του 2002
24(Ι) του 2002
221(Ι) του 2002
19(Ι) του 2003
151(Ι) του 2003
105(Ι) του 2006
61(Ι) του 2009
101(Ι) του 2012
167(Ι) του 2013
100(Ι) του 2014
38(I) του 2015.

οποίο τηρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Επιστηµονικού Τεχνικού
Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµου·

2 του 81(Ι) του 1999.

«επίβλεψη έργου» σηµαίνει τη διενέργεια επιθεωρήσεων στο εργοτάξιο, όπως κρίνεται
αναγκαίο από τον επιβλέποντα µηχανικό, σύµφωνα µε τις παραδεδεγµένες τεχνικές
διαδικασίες και την τεχνική δεοντολογία, τηρουµένων οιωνδήποτε καθηκόντων ή
απαιτήσεων επιβάλλονται σε αυτόν από ή δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 9Α·

2 του 81(Ι) του 1999.

«έργο» σηµαίνει οποιαδήποτε εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα συνεπάγεται
κατασκευαστικές εργασίες, για την εκτέλεση ή την υλοποίηση των οποίων απαιτείται
προηγουµένως η έκδοση άδειας δυνάµει του άρθρου 3·

2(γ) του 19(Ι) του
2016.

«ζηµιά» συµπεριλαµβάνει και την πρόκληση σωµατικής βλάβης, ασθένειας ή/και
θανάτου·

2 του 81(Ι) του 1999.

«µελέτη» περιλαµβάνει την εκπόνηση ή κατάρτηση σχεδίων σχεδιαγραµµάτων,
τεχνικών προδιαγραφών και υπολογισµών, σχετικά µε σκοπούµενη εκτέλεση ή
υλοποίηση έργου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτείται για σκοπούς
εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας δυνάµει του άρθρου 3·

2 του 81(Ι) του 1999.

«µελετητής» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο—
(i) είναι εγγεγραµµένο στο µητρώο µελών του ΕΤΕΚ και κατέχει άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος, δυνάµει του περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου
Νόµου, το οποίο δικαιούται να αναλαµβάνει εργασία προσήκουσα σε αρχιτέκτονα ή σε
πολιτικό µηχανικό για το συγκεκριµένο έργο και να είναι µελετητής του συγκεκριµένου
έργου και το οποίο είναι ο επιβλέπων µηχανικός του συγκεκριµένου έργου µε βάση τον
ορισµό που δίδεται στο παρόν άρθρο·
(ii) έχει κατάλληλα εξουσιοδοτηθεί και αναλάβει την εκπόνηση µελέτης έργου
προσήκοντος σε αρχιτέκτονα ή σε πολιτικό µηχανικό· και

2(β) του 19(Ι) του
2016.

(iii) είναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο Μελετητών και Επιβλέποντων Μηχανικών το
οποίο τηρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Επιστηµονικού Τεχνικού
Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµου·
«µετατροπή», «προσθήκη» ή «επισκευή», όταν χρησιµοποιείται σε αναφορά για
οικοδοµές, σηµαίνει οποιαδήποτε δοµική µετατροπή, προσθήκη ή επισκευή µε την
οποία οποιαδήποτε διάσταση τέτοιας οικοδοµής µετατρέπεται, αλλά δεν περιλαµβάνει:
(α) την αντικατάσταση των κεραµιδιών, πηλού ή άλλης ύλης µε σκοπό να καταστήσουν
υδατοστεγή οποιαδήποτε στέγη·
(β) την επισκευή οποιασδήποτε υφιστάµενης θύρας της οποίας τα φύλλα δεν ανοίγουν ή
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προβάλλονται εντός οδού·
(γ) την επισκευή οποιουδήποτε παραθύρου εξώστη ή βεράντας το οποίο δεν ανοίγει ή
προβάλλεται εντός οδού·
(δ) τον ασβεστοχρωµατισµό, υδατοχρωµατισµό, επικονίαση ή βαφή οποιουδήποτε
τοίχου, οροφής, ξύλινης ή σιδερένιας κατασκευής σε οποιαδήποτε οικοδοµή·
(ε) την επανατοποθέτηση, επανατοποθέτηση σανίδων ή πλακακιών οποιουδήποτε
πατώµατος ή δαπέδου που περιέχεται εντός των εξωτερικών τοίχων οποιασδήποτε
οικοδοµής ή εντός οποιουδήποτε υφιστάµενου εξώστη ή βεράντας προσαρτηµένου
στην οικοδοµή, αλλά ο οποίος δεν ανοίγει ή προβάλλεται εντός οδού.
«οδός» περιλαµβάνει οποιοδήποτε δρόµο, µονοπάτι διέλευσης ζώων, µονοπάτι,
αδιέξοδο δρόµου, δίοδο, πεζόδροµο, πεζοδρόµιο ή δηµόσια πλατεία:
2(β) του 47(Ι) του
2011.

Νοείται ότι, επιπρόσθετα προς τα ανωτέρω, για τους σκοπούς του άρθρου 17 του
παρόντος Νόµου, ως “οδός” λογίζεται και οποιοδήποτε από τα ανωτέρω, το οποίο
τίθεται ως όρος σε άδεια που εκδίδεται µε βάση το άρθρο 3 του παρόντος Νόµου.
«οικοδοµή» σηµαίνει οποιαδήποτε κατασκευή, είτε από λίθους, σκυρόδεµα, πηλό,
σίδερο, ξύλο ή άλλη ύλη, και περιλαµβάνει οποιοδήποτε λάκκο και οποιοδήποτε
θεµέλιο, τοίχο, στέγη, καπνοδόχο, βεράντα, εξώστη, κορωνίδα ή προεξοχή ή τµήµα
οικοδοµής, ή οποιοδήποτε πράγµα που είναι προσαρτηµένο σε αυτή, ή οποιοδήποτε
τοίχο, ανάχωµα, φράκτη, περίφραγµα ή άλλη κατασκευή που περικλείει ή οροθετεί ή
έχει σκοπό να περικλείει ή να οροθετεί οποιαδήποτε γη ή χώρο.

2 του 111(Ι) του
2017.

«οµάδα διάσωσης και κατάσβεσης» σηµαίνει δηµόσια, εθελοντική ή ιδιωτική
υπηρεσία που αναλαµβάνει τη διάσωση των ατόµων και την καταπολέµηση των
πυρκαγιών·

2(γ) του 19(Ι) του
2016.
Κεφ. 154.
3 του 1962
43 του 1963
41 του 1964
69 του 1964
70 του 1965
5 του 1967
58 του 1967
44 του 1972
92 του 1972
29 του 1973
59 του 1974
3 του 1975
13 του 1979
10 του 1981
46 του 1982
86 του 1983
186 του 1986
111 του 1989
236 του 1991
6(Ι) του 1994
3(Ι) του 1996
99(Ι) του 1996
36(Ι) του 1997
40(Ι) του 1998
45(Ι) του 1998
15(Ι) του 1999
37(Ι) του 1999
38(Ι) του 1999

«περιουσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ποινικού
Κώδικα Νόµο·
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129(Ι) του 1999
30(Ι) του 2000
43(Ι) του 2000
77(Ι) του 2000
162(Ι) του 2000
169(Ι) του 2000
181(Ι) του 2000
27(Ι) του 2001
12(Ι) του 2002
85(Ι) του 2002
144(Ι) του 2002
145(Ι) του 2002
25(Ι) του 2003
48(Ι) του 2003
84(Ι) του 2003
164(Ι) του 2003
124(Ι) του 2004
31(Ι) του 2005
18(Ι) του 2006
130(Ι) του 2006
126(Ι) του 2007
127(Ι) του 2007
70(Ι) του 2008
83(Ι) του 2008
64(Ι) του 2009
56(Ι) του 2011
72(Ι) του 2011
163(I) του 2011
167(Ι) του 2011
84(Ι) του 2012
95(Ι) του 2012
134(Ι) του 2012
125(Ι) του 2013
131(Ι) του 2013
87(Ι) του 2015
91(Ι) του 2015
112(Ι) του 2015
113(Ι) του 2015.
2(γ) του 19(Ι) του
2016.

«πρόσωπο» σηµαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο·

2 του 111(Ι) του
2017.

«πυροπροστασία» σηµαίνει τα συνολικά µέτρα που λαµβάνονται για την εξάλειψη ή τη
µείωση στον ελάχιστο βαθµό των κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση
πυρκαγιάς και αναφέρεται στο σύνολο των εγκαταστάσεων κτιρίου, περιλαµβανοµένων
των δοµικών προϊόντων, των υλικών, του εξοπλισµού και των συστηµάτων που
συµβάλλουν στην έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση που δηµιουργείται από
την εκδήλωση πυρκαγιάς·

2 του 35(Ι) του 1999.

«στηθαίο» σηµαίνει προστατευτική κατασκευή που ανεγείρεται ή εγκαθίσταται µόνιµα
σε βεράντες και µπαλκόνια, καθώς επίσης και σε στέγη (ταράτσα ) οικοδοµής, σε
περίπτωση που σ’ αυτή οδηγεί κλιµακοστάσιο, και περιλαµβάνει τοίχο ή οποιαδήποτε
άλλη προστατευτική κατασκευή.».

2(α) του 47(Ι) του
2011.

«συµπλήρωση της εργασίας» σηµαίνει τη µε οποιονδήποτε τρόπο αποµάκρυνση των
µηχανηµάτων και των εργατών, καθώς και τη µη εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας
στην ιδιοκτησία στην οποία ανεγείρεται η οικοδοµή ή εκτελείται η εργασία για συνεχή
περίοδο τεσσάρων µηνών.

2 του 32(Ι) του 2008.
Χάραξη κλπ. οδών
και ανέγερση κλπ.

«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.
3.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται —
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οικοδοµών
απαγορεύεται χωρίς
άδεια της αρµόδιας
αρχής.

(α) να διανοίγει ή κατασκευάζει οδό·
(β) να ανεγείρει ή να ανέχεται ή να επιτρέπει να ανεγείρεται οικοδοµή ή να κατεδαφίζει
ή να ανοικοδοµεί ή να προβαίνει σε µετατροπή, προσθήκη ή επισκευή σε οποιαδήποτε
υφιστάµενη οικοδοµή ή να ανέχεται ή να επιτρέπει να γίνει οποιαδήποτε τέτοια
κατεδάφιση ή ανοικοδόµηση ή οποιαδήποτε τέτοια µετατροπή, προσθήκη ή επισκευή·
(γ) να διανοίγει ή να διαιρεί οποιαδήποτε γη (ανεξάρτητα από το αν οποιεσδήποτε
άλλες οικοδοµές ή οικοδοµές που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για γεωργία ή
δασοκοµία, υπάρχουν επ' αυτής ή όχι) σε χωρισµένα οικόπεδα·
(δ) να διαιρεί οποιαδήποτε οικοδοµή (ανεξάρτητα από το αν οποιαδήποτε τέτοια
διαίρεση καθιστά αναγκαία οποιαδήποτε κατασκευή ή όχι) σε χωρισµένα διαµερίσµατα·

2 του 108/88.

(ε) να µετατρέψει ή επιτρέψει ή ανεχθεί τη µετατροπή της εγκεκριµένης χρήσης µιας
οικοδοµής·

3 του 24/78.

(στ) να αρχίζει προβαίνοντας σε οποιαδήποτε από τις εργασίες ή από τα ζητήµατα που
εκτίθενται πιο πάνω,

2 του 14/59.

χωρίς άδεια γι’ αυτό, η οποία λαµβάνεται προηγουµένως από την αρµόδια αρχή όπως
καθορίζεται στο εδάφιο (2) ή, όταν η άδεια εκδίδεται δυνάµει της δεύτερης επιφύλαξης
του εδαφίου (2) του άρθρου 14, από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Πολεοδοµίας και
Οικήσεως.

3 του 32(Ι) του 2008.

Νοείται ότι, άδεια δυνάµει του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να αφορά αποκλειστικά
συγκεκριµένο τµήµα οικοδοµής ή οποιαδήποτε προσαρτήµατα σε αυτή και αυτή η
άδεια δε θα αποτελεί άδεια για άλλα τµήµατα της οικοδοµής για τα οποία δεν έχει
εκδοθεί άδεια µετά την εξέταση σχετικής αίτησης.

3 του 47(Ι) του 2011.

(1Α) Για οικοδοµή που αποτελείται από περισσότερες της µιας µονάδες, οι οποίες
µπορούν να λειτουργήσουν αυτοτελώς, ταυτόχρονα µε την άδεια οικοδοµής, εκδίδεται
άδεια για τη διαίρεση της οικοδοµής στις επιµέρους µονάδες, στις οποίες, όπου αυτό
ισχύει, περιλαµβάνει κάθε κοινόχρηστο χώρο και κάθε κοινόχρηστο χώρο µε
αποκλειστικά δικαιώµατα:
Νοείται ότι, σε περίπτωση τέτοιας οικοδοµής, στην αίτηση για έκδοση άδειας
οικοδοµής και διαίρεσης καθορίζονται επακριβώς οι επιµέρους αυτοτελείς µονάδες, οι
κοινόχρηστοι χώροι µε αποκλειστικά δικαιώµατα χρήσης για κάθε µονάδα, οι
κοινόχρηστοι χώροι και τα υπολειπόµενα, µη αξιοποιούµενα δικαιώµατα ανάπτυξης:

3 του 19(Ι) του 2016.
47(Ι) του 2011.

Νοείται περαιτέρω ότι, για οικοδοµή που ανεγέρθηκε πριν από την ηµεροµηνία έναρξης
της ισχύος του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών (Τροποποιητικού) Νόµου του
2011, η αρµόδια αρχή, µετά από αίτηση για άδεια διαίρεσης για τον καθορισµό των
επιµέρους αυτοτελών µονάδων, η οποία υποβάλλεται από τον κάτοχο άδειας ή από
οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συµφέρον στην οικοδοµή ή στο διαχωρισµό ή
αυτεπάγγελτα, έπειτα από σχετική πληροφόρηση από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, εκδίδει άδεια διαίρεσης της οικοδοµής:

3 του 19(Ι) του 2016.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση έκδοσης άδειας διαίρεσης κατόπιν αίτησης
που υποβάλλεται από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συµφέρον στην οικοδοµή ή στο
διαχωρισµό ή αυτεπάγγελτα, η αρµόδια αρχή είναι δυνατό να απαιτεί την καταβολή των
σχετικών δικαιωµάτων από το εν λόγω πρόσωπο· σε περίπτωση άρνησης καταβολής
των δικαιωµάτων, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει κατάλληλα το ∆ιευθυντή του Τµήµατος
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, ώστε τα οφειλόµενα δικαιώµατα να καταβάλλονται
πριν από τη µεταβίβαση και εγγραφή µονάδας στον ιδιοκτήτη ή σε πρόσωπο που έχει
συµφέρον στην οικοδοµή.

Copyright © Leginet Ltd 2002-2021. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 7 of 48

96

2 του 17(Ι) του 2019.
2 του 40(Ι) του 2015.
Κεφ. 224.
3 του 1960
78 του 1965
10 του 1966
75 του 1968
51 του 1971
2 του 1978
16 του 1980
23 του 1982
68 του 1984
82 του 1984
86 του 1985
189 του 1986
12 του 1987
74 του 1988
117 του 1988
43 του 1990
65 του 1990
30(Ι) του 1992
90(Ι) του 1992
6(Ι) του 1993
58(Ι) του 1994
40(Ι) του 1996
31(Ι) του 1998
144(Ι) του 1999
123(Ι) του 2001
57(Ι) του 2005
5(Ι) του 2006
55(Ι) του 2006
136(Ι) του 2006
120(Ι) του 2007
121(Ι) του 2007
150(Ι) του 2007
165(Ι) του 2007
27(Ι) του 2010
61(Ι) του 2010
82(Ι) του 2010
83(Ι) του 2010
48(Ι) του 2011
45(Ι) του 2012
155(Ι) του 2013
110(Ι) του 2014
178(Ι) του 2014
180(Ι) του 2014.

(1Β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών που
εκδίδονται δυνάµει αυτού, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αίτηση για τη χορήγηση
άδειας για διαίρεση ακίνητης ιδιοκτησίας υποβάλλεται και υπογράφεται από
οποιονδήποτε εκ των συνιδιοκτητών, νοουµένου ότι 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.

(2) Η αρµόδια αρχή εντός —
(α) οποιασδήποτε περιοχής ∆ήµου, είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου αυτού:
2 του 152(Ι) του
2011.

Νοείται ότι, αν δηµοτικό συµβούλιο που ασκεί τις εξουσίες του εντός περιοχής ∆ήµου
άλλου από τους ∆ήµους Λευκωσίας, Λεµεσού, Αµµοχώστου, Λάρνακας, Πάφου και
Κερύνειας κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντα που ανατέθηκαν
σ’ αυτό δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού, λόγω αδυναµίας του να ιδρύσει ή να
διατηρεί τις αναγκαίες τεχνικές υπηρεσίες, τότε δύναται να ζητήσει, µε αίτησή του προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, τη δωρεάν παροχή των αναγκαίων τεχνικών υπηρεσιών για
εκπλήρωση των καθηκόντων του από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ηµοκρατίας
σύµφωνα µε το Νόµο, µέχρι να ιδρύσει ή να διατηρεί τις αναγκαίες τεχνικές υπηρεσίες
προς ικανοποίηση του Υπουργού Εσωτερικών.
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(β) Οποιασδήποτε περιοχής, η οποία δεν είναι περιοχή ∆ήµου, είναι ο Έπαρχος της
Επαρχίας:
Νοείται ότι αντί του Επάρχου το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διορίζει ως αρµόδια
αρχή για τέτοια περιοχή συµβούλιο που αποτελείται από όχι περισσότερα από έξι
πρόσωπα µαζί µε τον Έπαρχο ως Πρόεδρο:
2 του 157(Ι) του
2000.
86(Ι) του 1999
51(Ι) του 2000.
2(β) του 9/86.

Νοείται περαιτέρω ότι σε οποιαδήποτε περιοχή Κοινοτικού Συµβουλίου το Υπουργικό
Συµβούλιο δύναται να διορίζει ως αρµόδια αρχή για τη συγκεκριµένη περιοχή το
Κοινοτικό Συµβούλιο το οποίο καθιδρύεται για την περιοχή αυτή δυνάµει των
διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόµου.
(3)(α) Όταν η αρµόδια αρχή είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου, ο ∆ήµαρχος ή ο
Αντιδήµαρχος του ∆ήµου αυτού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που είναι
εξουσιοδοτηµένο από τέτοιο ∆ήµο για αυτό έχει, και πάντοτε θεωρείται ότι είχε,
εξουσία να εκδίδει οποιαδήποτε άδεια, γνωστοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη ή
έγγραφο την οποία η αρµόδια αυτή αρχή έχει εξουσία να εκδίδει δυνάµει των διατάξεων
του Νόµου αυτού·
(β) όταν η αρµόδια αρχή είναι σώµα που διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο όπως
προνοείται στο εδάφιο (2), ο Πρόεδρος αυτού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που είναι
εξουσιοδοτηµένο από τον Πρόεδρο για αυτό έχει, και πάντοτε θεωρείται ότι είχε,
εξουσία να εκδίδει οποιαδήποτε άδεια, γνωστοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη ή
έγγραφο την οποία η αρµόδια αυτή αρχή έχει εξουσία να εκδίδει δυνάµει των διατάξεων
του Νόµου αυτού·
(γ) οποιαδήποτε άδεια, γνωστοποίηση ή άλλη πράξη ή έγγραφο, που εκδίδεται όπως
στην παράγραφο (α) ή (β) κατά και µετά την ηµέρα του Σεπτεµβρίου 1946, θεωρείται
ότι εκδόθηκε κανονικά δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου αυτού.
(4) Όταν η αρµόδια αρχή είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου, το Συµβούλιο αυτό
δύναται, από καιρό σε καιρό να εκχωρεί σε εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από
όχι περισσότερα από τρία µέλη του Συµβουλίου αυτού όλες ή οποιεσδήποτε από τις
εξουσίες που χορηγούνται στο Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού.
(5) Όταν για οποιοδήποτε λόγο διορίζεται σώµα για να έχει τις εξουσίες και να εκτελεί
τα καθήκοντα ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε σχέση µε οποιοδήποτε ∆ήµο, το σώµα αυτό
θεωρείται, κατά τη διάρκεια της περιόδου του διορισµού, η αρµόδια αρχή για τους
σκοπούς του Νόµου αυτού αναφορικά µε το ∆ήµο αυτό και, σε οποιαδήποτε τέτοια
περίπτωση, οι εξουσίες και τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου και Αντιδηµάρχου του ∆ήµου
αυτού, όπως προνοείται στο Νόµο αυτό, περιέρχονται και ασκούνται αντίστοιχα από
τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του σώµατος αυτού.

4 του 32(Ι) του 2008.
Τύπος και διαδικασία
υποβολής αίτησης,
κ.τ.λ.

3Α(1) (α) Ο Υπουργός δύναται, αφού διαβουλευθεί µε τις αρµόδιες αρχές, όπως, µε
διάταγµα, καθορίζει (i) τον τύπο και τον τρόπο υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας για οποιαδήποτε οδό ή
οικοδοµή µε βάση τον παρόντα Νόµο,
(ii) τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας,
περιλαµβανοµένου του χρονικού περιθωρίου για την ολοκλήρωση της εξέτασης.
(β) Προς επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόµου, ο Υπουργός δύναται, εφόσον
κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο ή επιθυµητό, να εκδίδει οδηγίες προς τις αρµόδιες
αρχές, για συντονισµό των χειρισµών θεµάτων που ρυθµίζονται δυνάµει της
παραγράφου (α).
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2 του 77(Ι) του 2011.
Ειδική διάταξη
αναφορικά µε αίτηση
για άδεια σε ειδικές
περιπτώσεις.
90 του 1972
56 του 1982
7 του 1990
28 του 1991
91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(Ι) του 1999
142(Ι) του 1999
241(Ι) του 2002
29(Ι) του 2005
135(Ι) του 2006
46(Ι) του 2011
76(Ι) του 2011.

3Β. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού
εκδιδοµένων Κανονισµών, αίτηση για χορήγηση οποιασδήποτε άδειας που η αρµόδια
αρχή έχει εξουσία να εκδίδει δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, όταν-

(α) η πολεοδοµική άδεια έχει εκδοθεί δυνάµει του άρθρου 90 του περί Πολεοδοµίας και
Χωροταξίας Νόµου, υπογράφεται από τα πρόσωπα που, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
πιο πάνω άρθρου, δικαιούνται να υπογράψουν την αίτηση για πολεοδοµική άδεια· και

(β) δεν απαιτείται η προηγούµενη έκδοση πολεοδοµικής άδειας δυνάµει του παρόντος
Νόµου ή των δυνάµει αυτού εκδιδοµένων Κανονισµών, υπογράφεται από τα ακόλουθα
πρόσωπα:
(i) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, 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
εκδοθείσας από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή ή που τούτο εµφανώς προκύπτει από
συµφωνία διανοµής που είναι υπογεγραµµένη από όλους τους συνιδιοκτήτες·
(ii) σε περίπτωση που η αίτηση αφορά άσκηση εγγεγραµµένου δικαιώµατος ανάπτυξης,
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· και
(iii) σε περίπτωση που η αίτηση αφορά ανάπτυξη ιδιοκτησίας µε µερίδιο σε κοινόκτητο
τµήµα, υπογράφεται µόνο από τον ιδιοκτήτη της υπό ανάπτυξη ιδιοκτησίας.
(2) Σε περίπτωση που εφαρµόζονται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (1),
ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:
(α) Η αίτηση γνωστοποιείται στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες και, αν για οποιοδήποτε
λόγο η γνωστοποίηση δεν καθίσταται δυνατή, δηµοσιεύεται σχετική ειδοποίηση σε δύο
(2) τουλάχιστο ηµερήσιες εφηµερίδες κατά τον τύπο που εκάστοτε καθορίζεται από τον
Υπουργό·
(β) στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων (i) και (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου
(1), 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 αρχή· και
(γ) η αρµόδια αρχή, πριν τη χορήγηση άδειας κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται
δυνάµει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), δύναται να καλέσει τους συνιδιοκτήτες
που υπέβαλαν ένσταση για να τους ακούσει.
4 του 47(Ι) του 2011.
Προϋποθέσεις
έκδοσης άδειας
δυνάµει του

4. (1) Ουδεµία άδεια εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 3, εκτός αν η αρµόδια αρχή
ικανοποιείται ότι αυτή αφορά εργασία, για την οποία υποβάλλεται αίτηση και η οποία
είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και τους δυνάµει αυτού
εκδιδόµενους Κανονισµούς και το περιεχόµενο πολεοδοµικής άδειας που χορηγείται µε
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άρθρου 3.
90 του 1972
56 του 1982
7 του 1990
28 του 1991
91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(Ι) του 1999
142(Ι) του 1999
241(Ι) του 2002
29(Ι) του 2005
135(Ι) του 2006
11(Ι) του 2007
46(I) του 2011.

βάση τον περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµο του 1972, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Νοείται ότι ο έλεγχος που ασκείται από την αρµόδια αρχή µε βάση τον παρόντα Νόµο,
περιορίζεται µόνο σε θέµατα που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόµου και δεν
επεκτείνεται σε θέµατα που εµπίπτουν στις διατάξεις άλλων εξειδικευµένων
νοµοθεσιών.
(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου του
1972 µέχρι 2011 ή οποιουδήποτε Γενικού ή Ειδικού ∆ιατάγµατος Ανάπτυξης που
εκδίδεται δυνάµει των εν λόγω Νόµων, η αρµόδια αρχή είναι δυνατό να εκδίδει άδεια
σε περιπτώσεις αιτήσεων για οικιστική ανάπτυξη που δεν είναι σύµφωνες µε
χορηγηθείσα πολεοδοµική άδεια ή σε περιπτώσεις που προνοούνται σε Γενικό ή σε
Ειδικό ∆ιάταγµα Ανάπτυξης που εκδίδεται µε βάση τον περί Πολεοδοµίας και
Χωροταξίας Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθόσον
αφορά –
(α) την εσωτερική οργάνωση κάθε αυτοτελούς µονάδας που προνοείται σε άδεια που
χορηγήθηκε,
(β) την τροποποίηση της διαρρύθµισης των χώρων στάθµευσης που προνοούνται σε
πολεοδοµική άδεια, νοουµένου ότι αυτοί λειτουργούν µε επάρκεια,
(γ) την τοποθέτηση των ανοιγµάτων στις όψεις οικοδοµής,
(δ) το ύψος ορόφου οικοδοµής και το συνολικό ύψος της οικοδοµής, όταν ο αριθµός
ορόφων δεν υπερβαίνει τον επιτρεπόµενο,
(ε) το ύψος περιτειχίσµατος οικοδοµής,
(στ) κάθε άλλο θέµα που ορίζεται µε διάταγµα του Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, µε όρους και υπό τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται σε αυτό,
νοουµένου ότι δεν επηρεάζονται ουσιωδώς οι ανέσεις εφαπτόµενων ιδιοκτησιών ή
ιδιοκτησιών στην περιοχή της οικοδοµής.
Οικοδοµές σε τεµάχια
γης από διαίρεση ή
διανοµή.
2 του 199/86.
Κεφ. 224
3 του 1960
78 του 1965
10 του 1966
75 του 1968
51 του 1971

4Α. Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού και των εκάστοτε σε ισχύ
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας δυνάµει
του άρθρου 3 του Νόµου αυτού, για την ανέγερση οικοδοµής σε τεµάχιο γης που
προέκυψε από διαίρεση ή διανοµή γης που έγινε δυνάµει των διατάξεων του Περί
Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµησις) Νόµου ή οποιουδήποτε
νόµου που τροποποιεί ή που αντικαθιστά αυτόν, µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Για την ανέγερση οικοδοµής σε τέτοιο τεµάχιο που βρίσκεται εντός περιοχής
υδατοπροµήθειας, όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3) του
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2 του 1978
16 του 1980
23 του 1982
68 του 1984
82 του 1984
86 του 1985
189 του 1986.

άρθρου 9 του Νόµου αυτού, ή εντός τουριστικής ζώνης ή εντός ζώνης για ειδικές
βιοµηχανίες ή επαγγέλµατα, όπως η ζώνη αυτή ήθελε καθοριστεί από την Αρµόδια
Αρχή µε έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 14
του Νόµου αυτού:

2 του 53/87.

(β) Για την ανέγερση µέχρι δύο κατοικιών σε τέτοιο τεµάχιο που βρίσκεται εκτός
περιοχής υδατοπροµήθειας, όπως αυτή καθορίζεται πιο πάνω κατόπι άδειας της
Αρµόδιας Αρχής, η οποία χορηγείται εφόσον ικανοποιούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:

Νοείται ότι, κατά τη χορήγηση άδειας δυνάµει των διατάξεων της παρούσας
παραγράφου, η Αρµόδια Αρχή έχει εξουσία, τηρουµένων των εκάστοτε σε ισχύ
Κανονισµών, να επιβάλλει όρους που εκτίθενται στην άδεια, τόσο δυνάµει της
παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του Νόµου αυτού, όσο και δυνάµει της
παραγράφου (γ) του ίδιου εδαφίου, ως αν να επρόκειτο για άδεια για τη διάνοιξη ή τη
διαίρεση γης για οικοδοµικούς σκοπούς.

(i) η κατοικία στην οποία αναφέρεται η αίτηση προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για τη
µόνιµη ή την περιοδική στέγαση του ίδιου του αιτητή ή των τέκνων του. Για τους
σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου στον όρο "αιτητής" περιλαµβάνεται και κάθε
νοµικό πρόσωπο του οποίου µόνοι µέτοχοι είναι οποιοιδήποτε από τους ακόλουθους,
δηλαδή ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών και η κατοικία στην οποία αναφέρεται
η αίτηση προορίζεται για τη µόνιµη ή την περιοδική στέγαση οποιουδήποτε απ’ αυτούς,
και
(ii) το τέτοιο τεµάχιο γης εφάπτεται µε δηµόσια οδό που είναι εγγεγραµµένη στα βιβλία
του Επαρχιακού Κτηµατολογίου και που ικανοποιεί την Αρµόδια Αρχή, ή
2 του 97(Ι)/92.

2 του 97(Ι)/92.

2(α) του 199/86.
6 του 32(Ι) του 2008.
∆ιάταγµα εξαίρεσης
από την υποχρέωση
εξασφάλισης άδειας.
4(α) του 19(Ι) του
2016.

(iii) το τέτοιο τεµάχιο γης έχει ως προσπέλαση δικαίωµα διόδου µήκους γύρω στα 300
µέτρα και πλάτος όχι λιγότερο από 3,65 µέτρα, νοουµένου ότι η κατοικία στην οποία
αναφέρεται η αίτηση θα τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 7,60 µέτρα από τα όρια
της διόδου αυτής:
Νοείται ότι η Αρµόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει την ανέγερση δεύτερης κατοικίας σε
τεµάχιο γης που έχει ως προσπέλαση δικαίωµα διόδου πλάτους λιγότερου από 12 πόδια
αλλά όχι λιγότερα από 3 µέτρα εφόσον κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του
Περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών (Τροποποιητικού) Νόµου του 1987 υπήρχε σε
τέτοιο τεµάχιο γης άλλη κατοικία.
(γ) Για την ανέγερση οικοδοµής για χρήση για γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς.
4Β. (1) Ο Υπουργός δύναται όπως, µε αιτιολογηµένο διάταγµα, το οποίο δηµοσιεύεται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, εξαιρεί οποιεσδήποτε κατηγορίες
κατασκευών που εµπίπτουν στον όρο “οικοδοµή” και ορίζονται στο διάταγµα, από την
υποχρέωση εξασφάλισης οποιασδήποτε άδειας δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(2) ∆ιάταγµα δυνάµει του εδαφίου (1) είναι δυνατόν να εκδοθεί –
(α) ως “Γενικό ∆ιάταγµα Εξαίρεσης”, το οποίο εφαρµόζεται γενικά σε κάθε οικοδοµή,
υπό τους όρους που δυνατό να καθορίζονται στο διάταγµα, ή
(β) ως “Ειδικό ∆ιάταγµα Εξαίρεσης”, το οποίο εφαρµόζεται ειδικά µόνο σε κάθε
οικοδοµή ή ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται σε περιοχή που καθορίζεται στο
διάταγµα ή σε κατηγορία οικοδοµών που ορίζεται στο διάταγµα.
(3) Οικοδοµή, που έχει εξαιρεθεί δυνάµει των εδαφίων (1) και (2) της υποχρέωσης
εξασφάλισης οποιασδήποτε άδειας δυνάµει του παρόντος Νόµου, θεωρείται ως
αδειούχα οικοδοµή, για τους σκοπούς οποιουδήποτε νόµου ή κανονισµού που απαιτεί,
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ως προϋπόθεση εφαρµογής του, την ύπαρξη άδειας δυνάµει του παρόντος Νόµου.
4(β) του 19(Ι) του
2016.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως κατηγορίες κατασκευών θεωρούνται(α) οικοδοµές, µε εµβαδό µικρότερο των είκοσι (20) τετραγωνικών µέτρων,
(β) βοηθητικές οικοδοµές, µε εµβαδό µικρότερο των είκοσι (20) τετραγωνικών µέτρων,
(γ) οικοδοµές, µε εµβαδό µικρότερο των πενήντα (50) τετραγωνικών µέτρων, που
αφορούν γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες,
(δ) κατασκευή ή/και ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης µε παραδοσιακό τρόπο
δόµησης στο φυσικό περιβάλλον,
(ε) προσαρτήµατα σε οικοδοµές, όπως ντεπόζιτα νερού στην οροφή της οικοδοµής,
αντένες τηλεόρασης, κλιµατιστικές συσκευές στο εξωτερικό της οικοδοµής, σταθµοί
ραδιοεπικοινωνίας που τοποθετούνται σε νόµιµα ανεγερθέντες ιστούς και άλλα
παρόµοιας φύσης προσαρτήµατα σε οικοδοµές·
(στ) προσθήκες και µετατροπές, µικρής κλίµακας, οι οποίες δεν επηρεάζουν την
ασφάλεια των οικοδοµών, δεν αυξάνουν το επιτρεπόµενο δοµήσιµο εµβαδό, δεν
αλλοιώνουν την εξωτερική αισθητική των οικοδοµών και δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τις
ανέσεις των εφαπτόµενων ιδιοκτησιών ή τµηµάτων της ιδιοκτησίας:
Νοείται ότι, προσθήκες και µετατροπές µικρής κλίµακας είναι µετατροπές που δεν
υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατόν (10%) του συνολικού υφιστάµενου δοµηµένου
εµβαδού της οικοδοµής και δεν ξεπερνούν τα πενήντα (50) τετραγωνικά µέτρα:

Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο(Ι):
17.11.2006
22.2.2014.

Νοείται περαιτέρω ότι, µετατροπές που αφορούν ενεργειακή αναβάθµιση της
οικοδοµής θεωρούνται ως µετατροπές µικρής κλίµακας, εφόσον δεν υπερβαίνουν το
επιτρεπόµενο δοµήσιµο εµβαδό της ιδιοκτησίας και δεν αφορούν ανακαίνιση µεγάλης
κλίµακας, όπως αυτή ορίζεται στους περί Οδών και Οικοδοµών (Ενεργειακή Απόδοση
των Κτιρίων) Κανονισµούς του 2006 και 2014.

2 του 143(Ι) του
2018.
Εξαίρεση από την
υποχρέωση
εξασφάλισης άδειας.

4Γ. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού
εκδιδόµενων Κανονισµών, εξαιρούνται από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας
δυνάµει του παρόντος Νόµου και θεωρούνται ως αδειούχες οικοδοµές, υπό τους όρους
και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε διάταγµα του Υπουργού, οι κατασκευές µε
εµβαδόν που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά µέτρα, οι οποίες ανεγείρονται σε
ιδιόκτητο τεµάχιο σε περιοχές υπαίθρου, εξαιρουµένων των ζωνών και περιοχών
προστασίας, για σκοπούς φύλαξης εργαλείων ή οικόσιτων ζώων και/ή πουλερικών.

∆ιάρκεια άδειας και
ανανέωση.

5.—(1) Η άδεια, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου αυτού, ισχύει για
περίοδο τριών ετών από την ηµεροµηνία της έκδοσης της:

5(α) του 47(Ι) του
2011.
90 του 1972
56 του 1982
7 του 1990
28 του 1991.

Νοείται ότι, αν για τις ίδιες εργασίες έχει χορηγηθεί κατ’ αίτηση πολεοδοµική άδεια,
σύµφωνα µε τον περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµο, η αρµόδια αρχή είναι
δυνατό σε κατάλληλες περιπτώσεις, περιλαµβανόµενης της αλλαγής του πολεοδοµικού
καθεστώτος της περιοχής της αίτησης, να ορίζει την περίοδο ισχύος της άδειας που
εκδίδεται µε βάση τον παρόντα Νόµο, ώστε αυτή να ισχύει µόνο για όσο χρόνο ισχύει η
αντίστοιχη πολεοδοµική άδεια.
(2) Επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας κατ’ αίτηση του κατόχου της, υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
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(α) Αν για τις ίδιες εργασίες έχει εκδοθεί πολεοδοµική άδεια κατ’ αίτηση, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 23 των περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµων, η άδεια
ανανεώνεται για όσο διάστηµα ανανεώνεται και ισχύει και η οικεία πολεοδοµική άδεια,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου αυτού νόµου·
(β) στις υπόλοιπες περιπτώσεις η άδεια ανανεώνεται εφόσον οι εργασίες στις οποίες
αναφέρεται η άδεια άρχισαν αλλά δεν συµπληρώθηκαν, είναι ουσιαστικές και τελούν
υπό ενεργό εκτέλεση κατά τη λήξη της ισχύος της άδειας.
(3) Επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου
(β) του προηγούµενου εδαφίου, για όσο χρόνο δικαιολογείται από τις περιστάσεις, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Προκειµένου για άδεια που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου (α) ή (γ)
του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόµου, αν οι εργασίες διάνοιξης ή
κατασκευής οδού ή διαχωρισµού της γης σε οικόπεδα δεν άρχισαν κατά τη διάρκεια της
αρχικής ισχύος της άδειας ένεκα της µη έγκαιρης οροθέτησης από το Τµήµα
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, εφόσον η σχετική αίτηση για οροθέτηση υποβλήθηκε
στο αρµόδιο τµήµα µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από την ηµεροµηνία της έκδοσης
της άδειας και δεν αποσύρθηκε έκτοτε· και
(β) προκειµένου για οποιαδήποτε άδεια, αν οι εργασίες στις οποίες αναφέρεται η άδεια
δεν άρχισαν κατά τη διάρκεια της αρχικής ισχύος της άδειας, ένεκα του ότι εκκρεµεί
ενώπιον του ∆ικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων διαδικασία για την ανάκτηση της
κατοχής του ακινήτου το οποίο αφορά η άδεια, κατά τις διατάξεις του εκάστοτε
ισχύοντος περί Ενοικιοστασίου Νόµου, εφόσον η διαδικασία αυτή άρχισε είτε πριν από
την έκδοση της άδειας είτε κατά τη διάρκεια της αρχικής ισχύος της άδειας.
5(β) του 47(Ι) του
2011.

(4) Η ανανέωση ισχύει για περίοδο δύο ετών από την ηµεροµηνία της λήξης της
αρχικής ισχύος της άδειας. Επιτρέπονται και περαιτέρω ανανεώσεις της ισχύος άδειας
για περίοδο ενός έτους, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αρχική ανανέωση,
που καθορίζονται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου αυτού.
(5) Κατά την ανανέωση της άδειας η αρµόδια αρχή έχει εξουσία να τροποποιεί τους
όρους υπό τους οποίους εκδόθηκε αρχικά η άδεια ή να επιβάλλει νέους όρους ή και να
απορρίπτει την αίτηση για ανανέωση, νοουµένου ότι η εξουσία αυτή απορρέει από
µεταγενέστερη της έκδοσης και ισχύουσα κατά την ανανέωση κανονιστική διάταξη ή
διοικητικής φύσεως γνωστοποίηση, και οι τροποποιηµένοι ή νέοι όροι ή η απόρριψη
αφορούν στο µη εκτελεσθέν µέρος των εργασιών στις οποίες αναφέρεται η άδεια και
δεν επηρεάζουν ουσιωδώς το ήδη εκτελεσθέν.
(6) Σε ό,τι αφορά άδεια που εκδόθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος
Νόµου ισχύουν τα ακόλουθα:
(α) Σε περίπτωση που δεν έχουν παρέλθει τρία έτη από την ηµεροµηνία της έκδοσης
της άδειας, η ισχύς της παρατείνεται, υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 5,
για περίοδο τριών ετών από την ηµεροµηνία της έκδοσής της·
(β) σε περίπτωση που έχουν παρέλθει τρία έτη από την ηµεροµηνία της έκδοσης της
άδειας, επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις των εδαφίων (2) και (3), η ανανέωση της
άδειας για περίοδο ενός έτους , από την ηµεροµηνία της ανανέωσης, νοουµένου ότι ο
κάτοχος αυτής θα υποβάλει προς τούτο αίτηση µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από
την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου.
Επιτρέπεται η εκ νέου ανανέωση της άδειας σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο εδάφιο (4)
του άρθρου αυτού,
(γ) οι διατάξεις του εδαφίου (5) ισχύουν κατά πάντα και στην προκειµένη περίπτωση.
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Εξουσία απαίτησης
κατασκευής οδού ή
κατάθεσης µεριδίου
που αναλογεί στη
δαπάνη κατασκευής.

6.—(1) Η αρµόδια αρχή κατά τη χορήγηση άδειας για διάνοιξη οδού δυνάµει του
εδαφίου (3), δύναται να επιβάλει όρο, ότι ο κάτοχος της άδειας θα κατασκευάσει την
οδό εντός τέτοιου χρόνου ως ήθελε οριστεί στην άδεια ή θα καταθέσει στην αρµόδια
αρχή τέτοιο ποσό χρηµάτων, όπως σύµφωνα µε τη γνώµη της αρµόδιας αρχής θα ήταν
το µερίδιο του κατόχου της άδειας που αναλογεί στην υπολογιζόµενη δαπάνη
κατασκευής της οδού ως συνόλου, αφού ληφθεί υπόψη το µήκος της πρόσοψης της
ιδιοκτησίας αυτού που συνορεύει µε την οδό αυτή.
(2) Κάθε ποσό χρηµάτων που κατατίθεται στην αρµόδια αρχή όπως προνοείται στο
εδάφιο (1), χρησιµοποιείται από την αρµόδια αρχή για την κατασκευή της οδού σχετικά
µε την οποία έγινε η κατάθεση αυτή.

Κατεδάφιση
οικοδοµών σε
επικίνδυνη
κατάσταση.

7. Όταν η κατεδάφιση, µετατροπή η επισκευή οποιασδήποτε οικοδοµής, καθίσταται
αναγκαία µε σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας της οικοδοµής ή οποιασδήποτε άλλης
οικοδοµής που γειτονεύει στενά µε αυτή ή οποιουδήποτε διαβάτη σε οποιαδήποτε οδό
και δεν είναι εύλογα δυνατό να ληφθεί προηγούµενη άδεια γι’ αυτό, η τέτοια
κατεδάφιση, µετατροπή ή επισκευή δύναται να πραγµατοποιηθεί αµέσως, νοουµένου
ότι έγγραφη γνωστοποίηση γι’ αυτό δίνεται στην αρµόδια αρχή εντός είκοσι τεσσάρων
ωρών από τη δηµιουργία της ανάγκης αυτής.

Σχέδια κλπ. θα
προσάγονται.

8.—(1) Πριν από τη χορήγηση άδειας δυνάµει του άρθρου 3, η αρµόδια αρχή δύναται
να απαιτήσει την προσαγωγή τέτοιων σχεδίων, σχεδιαγραµµάτων και υπολογισµών ή
δύναται να απαιτήσει να δοθεί τέτοια περιγραφή της εργασίας που σκοπεύεται ως ήθελε
φανεί αναγκαίο και επιθυµητό σε αυτή και δύναται να απαιτήσει τη µετατροπή των
τέτοιων σχεδίων, σχεδιαγραµµάτων και υπολογισµών που προσάχθηκαν µε αυτό τον
τρόπο, ειδικά —
(α) για το σκοπό διασφάλισης καταλλήλων συνθηκών υγείας και ασφάλειας αναφορικά
µε την οικοδοµή στην οποία αφορούν τέτοια σχέδια, σχεδιαγράµµατα και υπολογισµοί·
(β) µε σκοπό διατήρησης του οµοιόµορφου ή καταλλήλου χαρακτήρα και ρυθµού των
οικοδοµών που ανεγέρθηκαν ή που θα ανεγερθούν στην περιοχή στην οποία βρίσκεται
το οικόπεδο·
(γ) για το γενικό σκοπό διασφάλισης κατάλληλων συνθηκών υγείας, υγιεινής,
ασφάλειας, επικοινωνίας, άνεσης και διευκολύνσεων στην περιοχή στην οποία
πρόκειται να διεξαχθεί η εργασία που σκοπεύεται·

5 του 24/78.

(δ) µε σκοπό διασφάλισης της περαιτέρω βελτίωσης του οδικού δικτύου της περιοχής·

3(α) του 111(Ι) του
2017.

(ε) προς διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης από όλα τα άτοµα,
περιλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη
κινητικότητα·

3 του 157(Ι) του
2000.

(στ) Προς διασφάλιση της ασφάλειας των µηχανολογικών και ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων·

3 του 101(Ι) του
2006.

(ζ) προς διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης της οικοδοµής·

3(β) του 111(Ι) του
2017.

2 του 143(Ι) του
2017.
4(β) του 97(Ι)/92.

(η) προς διασφάλιση της πυρασφάλειας της οικοδοµής, ώστε να περιορίζεται η
εξάπλωση της φωτιάς εντός και εκτός της οικοδοµής και να διασφαλίζεται η ασφάλεια
των ενοίκων, των περιοίκων και των οµάδων διάσωσης και κατάσβεσης·
(θ) προς διασφάλιση της ορθολογιστικής χρήσης του ύδατος.
(2)(α) Ειδικά όσον αφορά τους στατικούς υπολογισµούς αρµόδια άρχή ελέγχει και έχει

Copyright © Leginet Ltd 2002-2021. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 15 of 48

96

4 του 81(Ι) του 1999.

την ευθύνη αν υποβλήθηκαν οι αναγκαίοι στατικοί υπολογισµοί, αν αυτοί φέρουν την
υπογραφή του µελετητή του έργου, αν αντιστοιχούν προς την κατασκευή για την οποία
υποβλήθηκαν, αν ακολουθήθηκαν τα πρότυπα, οι κώδικες πρακτικής και ο
αντισεισµικός κώδικας που ισχύουν κατά την ηµέρα της υποβολής τους, αν το
πρόγραµµα του ηλεκτρονικού υπολογιστή που ακολουθήθηκε είναι εγκεκριµένο από το
Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο, και γενικά ασκεί έλεγχο σε ο,τιδήποτε κρίνεται
αναγκαίο προς επίτευξη των κατά το παρόν άρθρο σκοπών. Ο έλεγχος της αρµόδιας
αρχής δεν απαλλάσσει το µελετητή του έργου από την ευθύνη για τους στατικούς
υπολογισµούς που αυτός υπογράφει.
(β) Οι πρόνοιες της παρούσας παραγράφου τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου, 1993.

2 του 126(Ι) του
2000.
Υπογραφή σχεδίων,
µελετών κλπ. και
εξαιρέσεις.

8Α.—(1) Όλα τα σχέδια, σχεδιαγράµµατα, µελέτες, συγγραφές, υπολογισµοί και
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, τα οποία υποβάλλονται δυνάµει του παρόντος Νόµου στην
αρµόδια αρχή για την έκδοση άδειας, θα φέρουν την υπογραφή και τον τίτλο του
προσώπου το οποίο τα ετοίµασε, το οποίο πρέπει να έχει µια από τις άδειες άσκησης
επαγγέλµατος, που χορηγούνται δυνάµει των διατάξεων των περί Επιστηµονικού
Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµων του 1990 έως 1997.

224 του 1990
106(Ι) του 1992
15(Ι) του 1993
31(Ι) του 1993
53(Ι) του 1993
44(Ι) του 1996
34(Ι) του 1997.

(2) Ανεξάρτητα από τα διαλαµβανόµενα στον παρόντα Νόµο, όλα τα εκπονούµενα
σχέδια, σχεδιαγράµµατα, συγγραφές, µελέτες, υπολογισµοί και οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο σχετικό µε τα πιο πάνω, τα οποία αφορούν οποιαδήποτε οικοδοµή, µετατροπή,
προσθήκη, επισκευή οικοδοµής ή διάνοιξη οδού, και τα οποία υποβάλλονται στην
αρµόδια αρχή για έκδοση άδειας, υποβάλλονται και υπογράφονται από τα ακόλουθα
πρόσωπα :
(α) Ότι εκπονείται σε σχέση µε αρχιτεκτονική εργασία, από αρχιτέκτονα µελετητή·
(β) ότι εκπονείται σε σχέση µε εργασία πολιτικού µηχανικού, από πολιτικό µηχανικό
µελετητή.

41 του 1962
7 του 1964
43 του 1966
41 του 1968
84 του 1968
5 του 1970
49 του 1976
69 του 1984
113 του 1985
175 του 1988
88 του 1991
49(Ι) του 1992.
2 του 33(Ι) του 2002.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) δεν εφαρµόζονται στα πρόσωπα τα οποία ήταν
εγγεγραµµένα, κατά την 4η Νοεµβρίου 1993, στα µητρώα του καταργηθέντος περί
Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόµου, τα οποία συνεχίζουν να έχουν τα ίδια
δικαιώµατα αναφορικά µε την υπογραφή οποιουδήποτε από τα έγγραφα που
αναφέρονται στο εδάφιο (2), που είχαν δυνάµει του πιο πάνω καταργηθέντος νόµου.

(4)(α) Ανεξάρτητα από τα διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (2), δύνανται να ετοιµάζουν,
υπογράφουν και υποβάλλουν στην αρµόδια αρχή σχέδια, σχεδιαγράµµατα, µελέτες,
συγγραφές, υπολογισµούς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, εκτός στατικών
µελετών και υπολογισµών ή αντισεισµικών µελετών και υπολογισµών, για την έκδοση
άδειας για διάνοιξη ή διαίρεση γης για οικοδοµικούς σκοπούς και πρόσωπα που είναι
εγγεγραµµένα στο Μητρώο Μελών του Επιµελητηρίου στον κλάδο Αγρονοµικής –
Τοπογραφικής Μηχανικής.
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(β) Τα πρόσωπα στα οποία παρέχεται δικαίωµα δυνάµει του παρόντος εδαφίου
δύνανται να διενεργούν και επίβληψη του έργου διάνοιξης ή διαίρεσης γης, µόνο για
οικοδοµικούς σκοπούς, όπως προνοείται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόµου.
2 του 33(Ι) του 2002.

(5) Οποιοδήποτε σχέδιο, σχεδιάγραµµα, µελέτη, συγγραφή, υπολογισµός και
οποιοδήποτε άλλο σχετικό προς αυτά έγγραφο, το οποίο υποβάλλεται, δυνάµει του
παρόντος άρθρου, στην αρµόδια αρχή, συνοδεύεται µε έγγραφη βεβαίωση του
Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου, όπως καθορίζεται από κοινού από
τον Υπουργό Εσωτερικών και το Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου, ότι το
πρόσωπο που ετοίµασε τα πιο πάνω έχει σχετική άδεια άσκησης επαγγέλµατος δυνάµει
του περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµου.

Όροι από την
αρµόδια αρχή.
7 του 32(Ι) του 2008.

9.—(1) Κατά τη χορήγηση άδειας δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 3, η αρµόδια
αρχή έχει εξουσία, τηρουµένων των εκάστοτε κανονισµών που είναι σε ισχύ, να
εξετάσει και επιβάλει όρους οι οποίοι εκτίθενται στην άδεια ως ακολούθως, δηλαδή—
(α) σχετικά µε τη διάνοιξη ή κατασκευή οδού, όρους ως προς —
(i) το πλάτος, µήκος και θέση αυτής·
(ii) το επίπεδο, κλίση και αποχέτευση αυτής·
(iii) τα υλικά µε τα οποία και τον τρόπο κατά τον οποίο αυτή θα κατασκευασθεί·

6(α) του 24/78.

(iv) την κατασκευή γεφυρών, µικρών γεφυριών, αυλακιών, παροδίων οχετών και
πεζοδροµίων·
(v) τη διεύρυνση οποιασδήποτε οδού η οποία εφάπτεται µε την οδό στην οποία
αναφέρεται η αίτηση·
(vi) την εξασφάλιση χώρων για υποσταθµούς σε κατάλληλες περιπτώσεις·

6(β) του 24/78.

(vii) την εξασφάλιση δηµοσίων χώρων πρασίνου·
(viii) τη φύτευση δένδρων και θάµνων σε κατάλληλες περιπτώσεις·
(ix) την κατασκευή υπόγειων αγωγών και την εγκατάσταση ηλεκτροφόρων καλωδίων
σε κατάλληλες περιπτώσεις·
(x) την εγκατάσταση οδικού φωτισµού σε κατάλληλες περιπτώσεις·

3(α) του 143(Ι) του
2017.

(xi) τη µεταφορά, εγκατάσταση και συνεχή παροχή κατάλληλου ύδατος το οποίο πρέπει
να είναι επαρκές, την κατάλληλη και ικανοποιητική συντήρηση και λειτουργία της πιο
πάνω εγκατάστασης και συστήµατος υδατοπροµήθειας και την εγκατάσταση
συστηµάτων εξοικονόµησης ή επαναχρησιµοποίησης του ύδατος·

4(α) του 111(Ι)/2017.

(xii) την εξασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης από όλα τα άτοµα,
περιλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη
κινητικότητα·

2(α) του 57(Ι) του
2000.

(xiii) την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση αγωγών
αποχετευτικού συστήµατος λυµάτων σε κατάλληλες περιπτώσεις, όπως προβλέπεται
από τους περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµους και Κανονισµούς και σύµφωνα µε
τους όρους της αρµοδίας αρχής.

4(α) του 157(Ι) του
2000.
2 του 202(Ι) του
2002.

(xiv) την εξασφάλιση
εγκαταστάσεων·
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4(β) του 111(Ι)/2017.

(xv) την τοποθέτηση εξοπλισµού και συστηµάτων πυρόσβεσης σε κατάλληλες
περιπτώσεις.
(β) σχετικά µε την ανέγερση οποιασδήποτε νέας οικοδοµής ή προσθήκης, µετατροπής ή
επισκευής σε οποιαδήποτε υφιστάµενη οικοδοµή, όρους αναφορικά µε —
(i) τα υλικά µε τα οποία οποιοσδήποτε εξωτερικός τοίχος, θεµέλιο, στέγη, καπνοδόχος
ή άλλο εξωτερικό τµήµα οικοδοµής κατασκευάζεται και τη διάσταση και το πάχος
αυτών·
(ii) τα υλικά µε τα οποία κατασκευάζεται οποιοδήποτε εσωτερικό τµήµα οικοδοµής,
στην έκταση κατά την οποία επηρεάζουν την ανθεκτικότητα της οικοδοµής·
(iii) τη ρύθµιση η οποία πρέπει να γίνεται για αποχέτευση και σύστηµα υπονόµων·

4(γ) του 111(Ι)/2017.

(iv) τη ρύθµιση η οποία πρέπει να γίνει για σκοπούς πυροπροστασίας της οικοδοµής·
(v) το πλάτος οποιουδήποτε εξώστη ή κατασκευάσµατος τα οποία προβάλλονται
υπεράνω οδού µε την οποία συνορεύει η τέτοια οικοδοµή,
(vi) φρέατα, αποχωρητήρια υδραυλικής αποχέτευσης, αποπάτους µε δοχείο,
αποχωρητήρια ξηρού τύπου, βόθρους, σηπτικές δεξαµενές, απορροφητικοί λάκκοι και
απορροφητικοί βόθροι σε οποιαδήποτε οικοδοµή ή σε σχέση µε οποιαδήποτε οικοδοµή·
(vii) τον εξαερισµό, φωτισµό και υγιεινή οποιασδήποτε οικοδοµής αναφορικά µε την
κατοχή αυτής ως κατοικία ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο δυνατό να
αναγέρθηκε ή να προορίζεται·
(viii) τη χρήση στην οποία η οικοδοµή δυνατό να τεθεί·

6(γ) του 24/78.

(ix) για την ασφάλεια και άνεση προσώπων που εργάζονται για την ανέγερση της
οικοδοµής ή που κατοικούν σε αυτή ή που διαβαίνουν πλησίον·
(x) την κατασκευή κατάλληλου πεζοδροµίου σε σχέση µε οποιαδήποτε νέα οικοδοµή·

2(α) του 13/74.

3(β) του 143(Ι) του
2017.

(xi) την εξασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης προµήθειας ύδατος και, µε εξαίρεση
µόνο της περίπτωσης οικοδοµής που αποτελεί µονοκατοικία και που δεν αποτελεί
τµήµα οικοδοµής ή οµάδας οικοδοµών ή κτιριακού συγκροτήµατος ή άλλης
οικοδοµικής ανάπτυξης, όρους αναφορικά µε τη µεταφορά, εγκατάσταση και συνεχή
παροχή κατάλληλου ύδατος το οποίο πρέπει να είναι επαρκές, όρους αναφορικά µε την
κατάλληλη και ικανοποιητική συντήρηση και λειτουργία της πιο πάνω εγκατάστασης
και συστήµατος υδατοπροµήθειας, καθώς και όρους αναφορικά µε την εξοικονόµηση
και την επαναχρησιµοποίηση του ύδατος:
Νοείται ότι, κατά τη λήψη απόφασης, σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη περίπτωση, ως
προς την επάρκεια ύδατος όπως προνοείται πιο πάνω, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι
ανάγκες της περιοχής ως συνόλου από την οποία παρέχεται το ύδωρ:
Νοείται περαιτέρω ότι η υποπαράγραφος αυτή δεν θα εφαρµόζεται στην περίπτωση
οικοδοµών σε οικόπεδα που διαχωρίστηκαν σύµφωνα µε έγκυρη άδεια που λήφθηκε
δυνάµει του βασικού νόµου και των Κανονισµών που εκδόθηκαν δυνάµει αυτού.

6(δ) του 24/78.

(xii) την ανέγερση υποσταθµών σε κατάλληλες περιπτώσεις·
(xiii) τη διεύρυνση, συνέχιση και κατασκευή του οδικού δικτύου σε κατάλληλες
περιπτώσεις·
(xiv) την κατάλληλη κατασκευή και διαρρύθµιση υπογείων ή υποστέγων καταφυγίων
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τα οποία, κατά την κρίση της αρµόδιας αρχής, είναι απαραίτητα για την ασφάλεια των
πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης·
4(δ) του 111(Ι)/2017.

4(β) του 157(Ι) του
2000.
4 του 101(Ι) του
2006.

(xv) την κατάλληλη κατασκευή και διαρρύθµιση της οικοδοµής, ώστε να εξασφαλίζεται
η ασφαλής πρόσβαση και χρήση από όλα τα άτοµα, περιλαµβανοµένων των ατόµων µε
αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα, σε όλους τους ορόφους της
οικοδοµής·
(xvi) την κατάλληλη εγκατάσταση µηχανολογικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης·
(xvii) Την κατάλληλη ενεργειακή απόδοση της οικοδοµής.
(γ) σχετικά µε τη διάνοιξη ή διαίρεση οποιασδήποτε γης για οικοδοµικούς σκοπούς,
όρους αναφορικά µε —
(i) την οροθέτηση και διάσταση των οροσήµων·

2(β) του 13/74.
3(γ) του 143(Ι)του
2017.

(ii) τη µεταφορά, εγκατάσταση και συνεχή παροχή κατάλληλου ύδατος, το οποίο πρέπει
να είναι επαρκές, την κατάλληλη και ικανοποιητική συντήρηση και λειτουργία της πιο
πάνω εγκατάστασης και συστήµατος υδατοπροµήθειας, καθώς και όρους αναφορικά µε
την εξοικονόµηση και την επαναχρησιµοποίηση του ύδατος:
Νοείται ότι, κατά τη λήψη απόφασης, σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη περίπτωση, ως
προς την επάρκεια ύδατος όπως προνοείται πιο πάνω, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι
ανάγκες της περιοχής ως συνόλου από την οποία παρέχεται το ύδωρ.
(iii) την αλλαγή διεύθυνσης φυσικής και τεχνητής ροής ύδατος·
(iv) την ισοπέδωση των οικοπέδων·

6(ε) του 24/78.

(v) την κατασκευή οδών, γεφυρών, µικρών γεφυριών, παροδίων οχετών και
πεζοδροµίων·
(vi) τη διεύρυνση οποιασδήποτε οδού µε την οποία συνορεύει η γη στην οποία
αναφέρεται η αίτηση·

6(στ) του 24/78.

(vii) την εξασφάλιση χώρων για υποσταθµούς σε κατάλληλες περιπτώσεις·
(viii) την εξασφάλιση δηµοσίων χώρων πρασίνου·
(ix) τη φύτευση δένδρων και θάµνων σε κατάλληλες περιπτώσεις·
(x) την κατασκευή υπογείων αγωγών και την εγκατάσταση ηλεκτροφόρων καλωδίων σε
κατάλληλες περιπτώσεις·
(xi) την εγκατάσταση οδικού φωτισµού σε κατάλληλες περιπτώσεις·

4(ε) του 111(Ι)/2017.

(xii) την τοποθέτηση εξοπλισµού και συστηµάτων πυρόσβεσης σε κατάλληλες
περιπτώσεις·

4(στ) του
111(Ι)/2017.

(xiii) την εξασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης από όλα τα άτοµα,
περιλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη
κινητικότητα·

2 του 14(Ι) του 1996.
2 του 21(Ι) του 2008.

(xiv) Την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού
δικτύου ή δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κατάλληλες περιπτώσεις.

2(β) του 57(Ι) του

(xv) την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση αποχετευτικού
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2000.

συστήµατος σε κατάλληλες περιπτώσεις, όπως προβλέπεται από τους περί
Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµους και Κανονισµούς.
(2) Όταν αίτηση υποβάλλεται δυνάµει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (i) του άρθρου
3 σε σχέση µε οποιαδήποτε γη που έχει πρόσοψη σε υφιστάµενο δρόµο, η αρµόδια
αρχή δύναται να αρνηθεί να χορηγήσει άδεια διαίρεσης τέτοιας γης, εκτός αν η αίτηση
περιλαµβάνει τη διάνοιξη οικοπέδων που δεν έχουν πρόσοψη σε υφιστάµενο δρόµο. ο
αριθµός τέτοιων οικοπέδων πρέπει να είναι σε τέτοια αναλογία µε τον αριθµό των
οικοπέδων που έχουν πρόσοψη σε υφιστάµενο δρόµο ως η αρµόδια αρχή ήθελε κατά τη
διάκριση της να θεωρήσει επιθυµητό.

2(γ) του 13/74.

(3).(α) Όταν υποβάλλεται αίτηση —
(i) δυνάµει της παραγράφου (α) ή (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 αναφορικά µε
οποιαδήποτε γή· ή

6(ζ) του 24/78.

(ii) δυνάµει της παραγράφου (β) ή (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 αναφορικά µε
οποιαδήποτε οικοδοµή, εξαιρούµενης µόνο της περίπτωσης οικοδοµής που αποτελεί
µονοκατοικία και που δεν αποτελεί τµήµα οικοδοµής ή οµάδας οικοδοµών ή κτιριακού
συγκροτήµατος ή άλλης οικοδοµικής ανάπτυξης, που βρίσκεται εκτός περιοχής
υδατοπροµήθειας, η αρµόδια αρχή δεν θα χορηγεί άδεια αναφορικά µε την εν λόγω γη ή
οικοδοµή εκτός άν αυτή, αφού λάβει τη συµβουλή του ∆ιευθυντή του Τµήµατος
Ανάπτυξης Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων (ο οποίος θα
καλείται στο εξής στο εδάφιο αυτό "ο αναφερόµενος ∆ιευθυντής") ικανοποιείται
πλήρως, ότι ο όρος αναφορικά µε οποιαδήποτε γη στην υποπαράγραφο (ii) της
παραγράφου (γ) ή στην υποπαράγραφο (xi) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του
άρθρου 9, ή ανάλογα µε την περίπτωση ο όρος αναφορικά µε οποιαδήποτε οικοδοµή
στην υποπαράγραφο (xi) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, πληρούται
µε τέτοιο τρόπο που ικανοποιεί αυτήν ή η πλήρωση του διασφαλίζεται µε τον τρόπο
που αναφέρθηκε πιο πάνω:
Νοείται ότι, αν σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη περίπτωση η αρµόδια αρχή διαφωνεί µε
τον αναφερόµενο ∆ιευθυντή, αυτή πρέπει να παραπέµψει το ζήτηµα αµέσως στον
Υπουργό Εσωτερικών ο οποίος αποφασίζει γι' αυτό το ταχύτερο και κοινοποιεί αµέσως
την απόφαση του σε κάθε ενδιαφερόµενο, και από την κοινοποίηση αυτή η απόφαση
του Υπουργού καθίσταται εκτελεστή.
(β) Η αρµόδια αρχή δεν θα χορηγεί οποιαδήποτε άδεια δυνάµει του άρθρου 3, εκτός αν
ικανοποιείται ότι ο αιτητής συµµορφώθηκε µε τις διατάξεις του Νόµου αυτού ή
οποιουδήποτε άλλου νόµου που είναι εκάστοτε σε ισχύ ή κανονισµού οι οποίες
αφορούν την προµήθεια και παροχή ύδατος.
(γ) Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού "περιοχή υδατοπροµήθειας" σηµαίνει
οποιαδήποτε περιοχή στην οποία οποιοδήποτε Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας έχει
εξουσία να προµηθεύει ύδωρ δυνάµει οποιουδήποτε νόµου που είναι εκάστοτε σε ισχύ
και περιλαµβάνει τέτοια άλλη περιοχή την οποία ο Έπαρχος, σε συνεννόηση µε τον
αναφερόµενο ∆ιευθυντή, ήθελε καθορίσει ως "περιοχή υδατοπροµήθειας" για τους
σκοπούς του εδαφίου αυτού.

2 του 80/82.

(4)(α) Καµιά άδεια δεν θα εκδίδεται από την αρµόδια αρχή για έργο που προβλέπεται
από την παράγραφο (α) ή (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, αναφορικά µε οποιαδήποτε
γη που βρίσκεται εκτός περιοχής υδατοπροµήθειας, εκτός αν η αρµόδια αρχή, αφού
λάβει τη συµβουλή του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως (ο οποίος
θα καλείται στο εξής στο εδάφιο αυτό "αναφερόµενος ∆ιευθυντής"), ικανοποιείται
πλήρως ότι αυτό θα συµβάλει στην ενοποίηση ή τη βελτίωση υφιστάµενων οικισµών ή
τη συµπλήρωση του οδικού δικτύου εντός των περιοχών που είναι υπό ανάπτυξη ή σε
ενδεδειγµένη τουριστική ή άλλη ενιαία ανάπτυξη.
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Για τους σκοπούς εκπλήρωσης της προϋπόθεσης, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το
Υπουργικό Συµβούλιο µε διάταγµα του, το οποίο δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, θα εκδίδει τις αναγκαίες ή επιθυµητές οδηγίες και θα
αναθεωρεί αυτές όταν οι περιστάσεις µεταβάλλονται:
Νοείται ότι η αρµόδία αρχή, µε τη σύµφωνη γνώµη του αναφερόµενου ∆ιευθυντή,
δύναται αν επιβάλλει µε αυτό τον τρόπο το δηµόσιο συµφέρο, µε την έγκριση του
Υπουργικού Συµβουλίου, να µην απαιτεί εφαρµογή της πιο πάνω προϋπόθεσης, ως
ήθελε κρίνει σκόπιµο, υπολογιζοµένων των ειδικών περιστάσεων κάθε περίπτωσης.

4 του 115/86.

(β) Καµιά άδεια δεν θα εκδίδεται από την αρµόδια αρχή για έργο το οποίο προβλέπεται
από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, αναφορικά µε την ανέγερση
οποιασδήποτε οικοδοµής που βρίσκεται εκτός περιοχής υδατοπροµήθειας,
εξαιρούµενης µόνο της περίπτωσης ανέγερσης µέχρι τεσσάρων κατοικιών, οι οποίες
δεν αποτελούν τµήµα οικοδοµής ή οµάδας οικοδοµών ή κτιριακού συγκροτήµατος ή
άλλης οικοδοµικής ανάπτυξης, εκτός αν η αρµόδια αρχή, αφού λάβει τη συµβουλή του
αναφερόµενου ∆ιευθυντή ικανοποιείται πλήρως ότι σχετικά µε την σκοπούµενη
ανέγερση οικοδοµής πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
(i) αυτή θα συµβάλει στην ενοποίηση ή τη βελτίωση υφιστάµενων οικισµών ή τη
συµπλήρωση του οδικού δικτύου εντός των περιοχών που είναι υπό ανάπτυξη, ή σε
ενδεδειγµένη τουριστική ή άλλη ενιαία ανάπτυξη:
Νοείται ότι η αρµόδια αρχή, µε τη σύµφωνη γνώµη του αναφερόµενου ∆ιευθυντή,
δύναται, αν επιβάλλει µε αυτό τον τρόπο το δηµόσιο συµφέρο, µε την έγκριση του
Υπουργικού Συµβουλίου, να µην απαιτεί εφαρµογή της πιο πάνω προϋπόθεσης, ως
ήθελε κρίνει σκόπιµο, υπολογιζοµένων των ειδικών περιστάσεων κάθε περίπτωσης.
(ii) αυτή θα χρησιµοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην επηρεάζει µε δυσµένεια τη
δηµόσια υγεία ή την άνετη διαβίωση των κατοίκων της περιοχής.
Για τους σκοπούς εκπλήρωσης των προϋποθέσεων στις υποπαραγράφους (i) και (ii), το
Υπουργικό Συµβούλιο µε διάταγµα του, το οποίο δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, θα εκδίδει τις αναγκαίες ή επιθυµητές οδηγίες και θα
αναθεωρεί αυτές όταν οι περιστάσεις µεταβάλλονται.
(γ) Σε περίπτωση διαφωνίας της αρµόδιας αρχής µε τον αναφερόµενο ∆ιευθυντή, αυτή
παραπέµπει το ζήτηµα αµέσως στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος αποφασίζει για
αυτό το ταχύτερο και κοινοποιεί αµέσως την απόφαση του σε κάθε ενδιαφερόµενο, και
από την κοινοποίηση αυτή η απόφαση του Υπουργού καθίσταται εκτελεστή.
(δ) Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού "περιοχή υδατοπροµήθειας" έχει την έννοια
την οποία απέδωσε στον όρο αυτό η παράγραφος (γ) του εδαφίου (3).

5 του 81(Ι) του 1999.
6 του 47(Ι) του 2011.
Επίβλεψη έργου και
ασυµβίβαστα.

9A.— (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού
εκδιδόµενων Κανονισµών, ουδεµία άδεια που αφορά εργασίες που προνοούνται στον
παρόντα Νόµο υλοποιείται, εκτός αν η αρµόδια αρχή ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής έχει
κατάλληλα διορίσει επιβλέποντα µηχανικό για την επίβλεψη της εκτέλεσης των
εργασιών:
Νοείται ότι, για έργο περιορισµένης κλίµακας και σηµασίας η αρµόδια αρχή δύναται
να επιτρέψει την υλοποίηση εργασιών που προνοούνται σε άδεια χωρίς να απαιτήσει το
διορισµό επιβλέποντα µηχανικού:
Νοείται περαιτέρω ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου “έργο περιορισµένης
κλίµακας και σηµασίας” ορίζεται ως τέτοιο από τον Υπουργό µε διάταγµα που εκδίδει
µετά από διαβούλευση µε τις αρµόδιες αρχές.
(2) Ο ιδιοκτήτης του έργου οφείλει να ενηµερώνει γραπτώς και έγκαιρα τον
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επιβλέποντα µηχανικό για το χρόνο έναρξης των εργασιών για υλοποίηση της σχετικής
άδειας και για τυχόν αναστολές στην πορεία εκτέλεσης του έργου.
(3) Επιβλέπων µηχανικός ο οποίος έχει κατάλληλα διοριστεί και αναλάβει την επίβλεψη
του έργου οφείλει—
(α) Να µη συνεργεί ή να ανέχεται την έναρξη της εκτέλεσης ή υλοποίησης του υπό
επίβλεψιν έργου, προτού βεβαιωθεί για την ύπαρξη της σχετικής άδειας δυνάµει του
άρθρου 3·
(β) να επιβλέπει, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου και οποιωνδήποτε
δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών, το έργο σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης του
µέχρι και την αποπεράτωσή του.
(4) Οι σχέσεις, τα δικαιώµατα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν, κατά
την επίβλέψη του έργου, µεταξύ του ιδιοκτήτη και του επιβλέποντος µηχανικού αφενός
και της αρµόδιας αρχής αφετέρου µπορούν να ρυθµίζονται ειδικότερα µε Κανονισµούς,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του βασικού νόµου.
(5) Τηρουµένων των πιο πάνω επιφυλάξεων, αποτελεί ασυµβίβαστο και δεν επιτρέπεται
να ενεργεί ως επιβλέπων µηχανικός :
(α) Ο εργολήπτης του έργου· ή
(β) ο ιδιοκτήτης του έργου :
Νοείται ότι το ασυµβίβαστο που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του παρόντος
εδαφίου δεν ισχύει στην περίπτωση επιχειρηµατιών ανάπτυξης γης :
Νοείται περαιτέρω ότι το εν λόγω ασυµβίβαστο που αναφέρεται στην προηγούµενη
επιφύλαξη δεν ισχύει και στην περίπτωση που το έργο προορίζεται για ιδιοκατοίκηση.
Σε περίπτωση που κατοικία ανεγέρθηκε µε βάση τις πρόνοιες της παρούσας επιφύλαξης
πωληθεί ή άλλως πως διατεθεί, το πρόσωπο το οποίο ανέλαβε την επίβλεψη της
συγκεκριµένης κατοικίας δεν µπορεί να εξασφαλίσει έγκριση για την επίβλεψη νέας
κατοικίας για ιδιοκατοίκηση πριν την παρέλευση δέκα χρόνων από την πώληση ή
διάθεση, εκτός αν η αρµόδια αρχή ικανοποιηθεί ότι η κατοικία που πωλήθηκε ή
διατέθηκε δεν ικανοποιεί τις ανάγκες της οικογένειας του επιβλέποντα µηχανικού.
(6) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού—
«επιχειρηµατίας ανάπτυξης γης» σηµαίνει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο
ασχολείται µε την απόκτηση, ανάπτυξη και διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας και διατηρεί
γραφείο µελετών και επιβλέψεων έργων εγγεγραµµένων για τους σκοπούς του άρθρου
αυτού, στη βάση κριτηριών που θα καθορισθούν µε Κανονισµούς, σε ειδικό κατάλογο
που θα τηρείται από το Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου και εργοδοτεί
τουλάχιστο ένα µελετητή, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου·
«εργολήπτης» σηµαίνει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ο ιδιοκτήτης έχει
αναθέσει την εκτέλεση έργου και περιλαµβάνει τους υπαλλήλους ή τους εργάτες του·
«ιδιοκτήτης» σηµαίνει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου είναι
εγγεγραµµένη η ακίνητη ιδιοκτησία σε σχέση µε την οποία ζητείται ή έχει εκδοθεί
άδεια εκτέλεσης έργου δυνάµει του άρθρου 3, και περιλαµβάνει το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο στο οποίο έχει µεταβιβαστεί η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία πριν ή µετά την
έκδοση της άδειας, καθώς και τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους αυτών.
7 του 47(Ι) του 2011.
Πιστοποιητικό
έγκρισης.

10. (1) Ουδέν πρόσωπο κατέχει ή χρησιµοποιεί ή ενεργεί, ώστε οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο να κατέχει ή να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε οικοδοµή ή τµήµα οικοδοµής,
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µέχρις ότου εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης από την αρµόδια αρχή σε σχέση µε την εν
λόγω οικοδοµή ή τµήµατος αυτής, ανεξάρτητα αν χορηγήθηκε άδεια για την οικοδοµή
ή τµήµα της, µε βάση το άρθρο 3 του παρόντος Νόµου.
(2) Ο κάτοχος άδειας, µέσα σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τις εικοσιµία (21) ηµέρες
από τη συµπλήρωση της εργασίας, σε σχέση µε την οποία εκδόθηκε η άδεια σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 3, οφείλει να γνωστοποιεί στην αρµόδια αρχή τη
συµπλήρωση και να υποβάλλει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης:
5 του 19(Ι) του 2016.

Νοείται ότι, η αρµόδια αρχή δύναται και µετά την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της
άδειας οικοδοµής να επισκεφθεί το χώρο ανέγερσης της οικοδοµής για την οποία
εκδόθηκε η άδεια και σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η οικοδοµή κατέχεται ή
χρησιµοποιείται, χωρίς να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εδαφίου (1), να προχωρήσει στην εφαρµογή των διατάξεων του εδαφίου
(5) του παρόντος άρθρου, του εδαφίου (1) του άρθρου 20, του εδαφίου (1) του άρθρου
21 και του εδαφίου (1) του άρθρου 23:

5 του 19(Ι) του 2016.

Νοείται περαιτέρω ότι, ο κάτοχος της άδειας οικοδοµής οφείλει να ενηµερώνει τον
επιβλέποντα µηχανικό για την ηµεροµηνία συµπλήρωσης της εργασίας του συνόλου της
οικοδοµής ή τµήµατος της εργασίας.
(3) Ο επιβλέπων µηχανικός µέσα σε περίοδο τριάντα (30) ηµερών από –
(α) τη συµπλήρωση της εργασίας ή θέµατος σε σχέση µε την οποία εκδόθηκε η άδεια
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, ή
(β) τη συµπλήρωση µεγάλου ποσοστού της εργασίας, ή
(γ) την έναρξη χρήσης του συνόλου ή τµήµατος της εργασίας, χωρίς να έχουν
συµπληρωθεί πλήρως ή επακριβώς όλες οι εργασίες που προνοούνται στην άδεια
οικοδοµής,
οφείλει να υποβάλει στην αρµόδια αρχή πιστοποιητικό µε το οποίο να βεβαιώνεται η
συµπλήρωση της εργασίας ή του θέµατος, σύµφωνα µε την άδεια που εκδόθηκε ως
ανωτέρω ή το στάδιο και το βαθµό εκτέλεσης της εργασίας ή τµήµατος της και τα
θέµατα στα οποία η εργασία δεν είναι σύµφωνη µε την άδεια, αντίστοιχα.
(4) Η αρµόδια αρχή, αν το κρίνει σκόπιµο, µέσα σε εύλογο χρόνο από τη συµπλήρωση
της εργασίας, δύναται να ζητήσει από τον επιβλέποντα µηχανικό όπως υποβάλει πλήρη
έκθεση αναφορικά µε την εκτέλεση της εργασίας για την οποία εκδόθηκε άδεια, το
στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εκτέλεση της εργασίας και κάθε θέµα σε σχέση µε το
οποίο η εκτελεσθείσα εργασία δεν είναι σύµφωνη µε την άδεια.
(5) Η αρµόδια αρχή, µετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται από τον κάτοχο άδειας
ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συµφέρον στην οικοδοµή ή στο διαχωρισµό ή
αυτεπάγγελτα, εκδίδει πιστοποιητικό έγκρισης της εργασίας, όταν ικανοποιηθεί ότι η
εργασία ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε την άδεια:
Νοείται ότι, σε περίπτωση αυτεπάγγελτης έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης, η αρµόδια
αρχή έχει εξουσία να ζητά από τον επιβλέποντα µηχανικό την υποβολή έκθεσης
σύµφωνα µε το εδάφιο (4):
Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης κατόπιν
αίτησης που υποβάλλεται από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συµφέρον στην οικοδοµή ή
στο διαχωρισµό ή αυτεπάγγελτα, η αρµόδια αρχή είναι δυνατό να απαιτεί την καταβολή
των σχετικών δικαιωµάτων από το εν λόγω πρόσωπο και, σε περίπτωση άρνησης
καταβολής των δικαιωµάτων, η αρχή ενηµερώνει κατάλληλα το ∆ιευθυντή Τµήµατος
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, ώστε τα οφειλόµενα δικαιώµατα να καθίστανται
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απαραίτητα και υποχρεωτικά καταβλητέα πριν τη µεταβίβαση και εγγραφή µονάδας
στον ιδιοκτήτη ή σε πρόσωπο που έχει συµφέρον στην οικοδοµή, κατ’ αναλογία προς
την υποχρέωση που ήδη υπάρχει και εφαρµόζεται αναφορικά µε διάφορες φορολογίες
και τέλη, σε σχέση µε τις οποίες απαιτείται η προσκόµιση αποδείξεων εξόφλησης πριν
την εγγραφή:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι πιστοποιητικό έγκρισης που εκδίδεται σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο, καθιστά νόµιµη κάθε εργασία στην οποία αναφέρεται και είναι δυνατό να
εκδοθεί ανεξάρτητα από την ύπαρξη σε ισχύ πολεοδοµικής άδειας ή άδειας οικοδοµής.
(6) Η αρµόδια αρχή είναι δυνατό να εκδίδει πιστοποιητικό έγκρισης για τµήµα της
εργασίας ή του θέµατος για το οποίο εκδόθηκε άδεια.
(7) Η αρµόδια αρχή αποστέλλει πάντοτε στον Επαρχιακό Κτηµατολογικό Λειτουργό
αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού έγκρισης, που εκδίδεται σύµφωνα µε τον παρόντα
Νόµο.
8 του 47(Ι) του 2011.
∆ιοικητικό πρόστιµο.

10Α. Καταργήθηκε µε το 6 του 19(Ι) του 2016.

8 του 47(Ι) του 2011.
Πιστοποιητικό
έγκρισης µε
σηµειώσεις.

10Β. (1) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος Νόµου, µετά τη
συµπλήρωση των εργασιών, σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή κρίνει ότι έχουν
πραγµατοποιηθεί εργασίες επουσιώδους σηµασίας που δεν είναι σύµφωνες µε άδεια
που εκδόθηκε µε βάση το άρθρο 3, µε σκοπό την έκδοση εκσυγχρονισµένου τίτλου
ιδιοκτησίας ή τµηµάτων της, κατόπιν αίτησης του κατόχου της άδειας ή οποιουδήποτε
προσώπου έχει συµφέρον στην οικοδοµή ή στο διαχωρισµό, ή αυτεπάγγελτα, η αρµόδια
αρχή είναι δυνατό να εκδώσει πιστοποιητικό έγκρισης µε σηµειώσεις, αφού
ακολουθηθεί η διαδικασία των εδαφίων (2), (3), (5) και (6) του άρθρου 10, ανάλογα µε
την περίπτωση.
(2) Στο πιστοποιητικό έγκρισης µε σηµειώσεις, δυνάµει του εδαφίου (1), σηµειώνονται
τα τµήµατα οικοδοµής που δεν είναι σύµφωνα µε άδεια που εκδόθηκε και γίνεται
αναφορά στη συγκεκριµένη παράβαση διάταξης οποιουδήποτε νόµου ή όρου της άδειας
οικοδοµής ή διαχωρισµού.
(3) Πιστοποιητικό έγκρισης µε σηµειώσεις που εκδίδεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο
είναι δυνατό να εκδοθεί ανεξάρτητα από την ύπαρξη σε ισχύ πολεοδοµικής άδειας ή
άδειας οικοδοµής.
(4) Το πιστοποιητικό έγκρισης µε σηµειώσεις που εκδίδεται δυνάµει του παρόντος
άρθρου, αποστέλλεται στον οικείο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Λειτουργό και θεωρείται
ως ενυπάρχουσα απαίτηση της αρµόδιας αρχής προς τον οικείο Επαρχιακό
Κτηµατολογικό Λειτουργό για την εγγραφή σηµείωσης παρατυπίας στον
εκσυγχρονισµένο τίτλο ιδιοκτησίας.

8 του 47(Ι) του 2011.
Πιστοποιητικό µη
εξουσιοδοτηµένων
εργασιών.

10Γ. (1) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος Νόµου, µετά τη
συµπλήρωση των εργασιών, σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή κρίνει ότι έχουν
πραγµατοποιηθεί εργασίες ουσιώδους σηµασίας, που αφορούν στην ανέγερση
οικοδοµής ή στη διενέργεια διαχωρισµού οικοπέδων εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας ή
στον ουσιώδη επηρεασµό των ανέσεων γειτονικών ιδιοκτησιών ή στον επηρεασµό της
ασφάλειας του κοινού ή άλλων οικοδοµών ή της δηµόσιας υγείας ή σε άλλα θέµατα που
είναι δυνατό να καθορισθούν µε διάταγµα του Υπουργού, που δεν είναι σύµφωνες µε
την άδεια που εκδόθηκε µε βάση το άρθρο 3, κατόπιν αίτησης του κατόχου της άδειας ή
οποιουδήποτε προσώπου έχει συµφέρον στην οικοδοµή ή στο διαχωρισµό, ή
αυτεπάγγελτα, η αρµόδια αρχή είναι δυνατό να εκδώσει πιστοποιητικό µη
εξουσιοδοτηµένων εργασιών, αφού ακολουθηθεί η διαδικασία των εδαφίων (2), (3), (5)
και (6) του άρθρου 10, ανάλογα µε την περίπτωση.
(2) Το πιστοποιητικό µη εξουσιοδοτηµένων εργασιών που εκδίδεται δυνάµει του
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παρόντος άρθρου αποστέλλεται στον οικείο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Λειτουργό και
θεωρείται ως ενυπάρχουσα απαίτηση της αρµόδιας αρχής προς τον οικείο Επαρχιακό
Κτηµατολογικό Λειτουργό για την εγγραφή απαγόρευσης εκούσιας µεταβίβασης και
επιβάρυνσης της επηρεαζόµενης ακίνητης ιδιοκτησίας ή αυτοτελούς τµήµατός της:

2 του 53(Ι) του 2021.

Κεφ. 232.
50 του 1970
96 του 1972
51(Ι) του 1995
96(Ι) του 1997.
8 του 47(Ι) του 2011.
Προσωρινές διατάξεις
αναφορικά µε την
έκδοση
πιστοποιητικού
έγκρισης για
παρατυπίες σε
υφιστάµενη οικοδοµή
ή σε υπό δηµιουργία
οικόπεδο.
Παράρτηµα.
3(α) του 40(Ι) του
2015.

Νοείται ότι, η πιο πάνω απαγόρευση δεν ισχύει σε περίπτωση µη εκούσιας
µεταβίβασης ή επιβάρυνσης ή µεταβίβασης λόγω κληρονοµικής διαδοχής ή δωρεάς σε
σύζυγο ή τέκνα ή πρόσωπο µέχρι τρίτου βαθµού συγγένειας ή µεταβίβασης ή/και
υποθήκευσης που διενεργείται µε τη συγκατάθεση του εγγεγραµµένου ιδιοκτήτη και
µεταφέρεται στους νέους ιδιοκτήτες.
(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, “εκούσια µεταβίβαση ή επιβάρυνση” σηµαίνει
µεταβίβαση ή επιβάρυνση της επηρεαζόµενης ακίνητης ιδιοκτησίας µε την ελεύθερη
βούληση του δικαιοπάροχου, χωρίς οποιοδήποτε καταναγκασµό του µετά τη λήψη
νοµικών µέτρων, και δεν περιλαµβάνει µεταβίβαση ή επιβάρυνση µετά από διαδικασία
ειδικής εκτέλεσης δυνάµει του περί Πώλησης Γαιών (Ειδική Εκτέλεση) Νόµου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, µετά από δικαστικό διάταγµα,
αναγκαστική εκτέλεση, εκποίηση συνεπεία υποθήκης ή άλλου ασφαλιστικού µέτρου.

10∆. (1) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος Νόµου, µε
σκοπό την έγκριση υφιστάµενης οικοδοµής ή υπό δηµιουργία οικοπέδου, που δεν είναι
σύµφωνη/σύµφωνο µε την άδεια, η αρµόδια αρχή είναι δυνατό, κατόπιν σχετικής
αίτησης του κατόχου της άδειας ή οποιουδήποτε προσώπου έχει συµφέρον στην
οικοδοµή ή στο διαχωρισµό, ή αυτεπάγγελτα, να εκδώσει πιστοποιητικό έγκρισης έστω
και αν υπάρχουν παρατυπίες σε υφιστάµενη οικοδοµή ή σε υπό δηµιουργία οικόπεδο,
νοουµένου ότι οι παρατυπίες περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα:

Νοείται ότι, πιστοποιητικό έγκρισης που εκδίδεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο
καθιστά νόµιµη κάθε εργασία στην οποία αναφέρεται και είναι δυνατό να εκδοθεί
ανεξάρτητα από την ύπαρξη σε ισχύ πολεοδοµικής άδειας ή άδειας οικοδοµής ή άδειας
διαχωρισµού.
2 του 66(Ι) του 2013.
2 του 131(Ι) του
2011.
2(α)(i)(ii) του 34(Ι)
του 2012.
2 του 149(Ι) του
2012.

(2) Η αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) υποβάλλεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου
2015, νοουµένου ότι σχετική δήλωση πρόθεσης για την υποβολή της αίτησης
υποβάλλεται στον Υπουργό µέχρι την 30η Απριλίου 2014 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.

(3) Η αναφερόµενη στα εδάφια (1) και (2) αίτηση συνοδεύεται από την εκδοθείσα
άδεια οικοδοµής ή άδεια διαχωρισµού και πολεοδοµική άδεια, αρχιτεκτονικά ή/και
άλλα σχέδια, στα οποία εµφαίνεται η οικοδοµή ή το υπό δηµιουργία οικόπεδο όπως
υφίσταται κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης, στα οποία καθορίζονται οι
διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τα σχέδια και έγγραφα της άδειας:
Νοείται ότι όταν η άδεια οικοδοµής εκδόθηκε πριν από την 1 Ιανουαρίου 1994, η
αίτηση συνοδεύεται από έκθεση αναφορικά µε την κατάσταση του στατικού φορέα της
οικοδοµής:
Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ο στατικός φορέας της οκοδοµής έχει υποστεί
τροποποιήσεις σε σύγκριση µε την άδεια οικοδοµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία
έκδοσης της άδειας, η αίτηση συνοδεύεται και από στατική µελέτη µε βάση τον κώδικα
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που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας, καθώς και από έκθεση της
παρούσας κατάστασης του στατικού φορέα της οικοδοµής:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή ενεργεί αυτεπάγγελτα
δύναται να απαιτήσει από τον κάτοχο της άδειας ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει
συµφέρον στην οικοδοµή ή στο υπό δηµιουργία οικόπεδο όπως προσκοµιστούν
οποιαδήποτε από τα ανωτέρω έγγραφα.
3(β) του 40(Ι) του
2015.

(4) Η αρµόδια αρχή, εκτός από όλα τα αναγκαία έγγραφα που προβλέπονται στο εδάφιο
(3) και συνοδεύουν την αίτηση, δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα οποιαδήποτε άλλα
έγγραφα που, κατά την κρίση της, είναι αναγκαία για την εξέταση της αίτησης ή
βεβαίωση για την ενηµέρωση των ιδιοκτήτων και αγοραστών των εφαπτόµενων
ιδιοκτησιών ή άλλων µονάδων της οικοδοµής ή άλλων οικοπέδων του διαχωρισµού,
που ενδεχοµένως επηρεάζονται από την απόφασή της, ή/και οποιεσδήποτε παραστάσεις
έχουν υποβληθεί σε σχέση µε την αίτηση.
(5) ∆ιαγράφηκε µε το 3(γ) του 40(Ι) του 2015.
(6) ∆ιαγράφηκε µε το 3(γ) του 40(Ι) του 2015.
(7) ∆ιαγράφηκε µε το 3(γ) του 40(Ι) του 2015.
(8) ∆ιαγράφηκε µε το 3(γ) του 40(Ι) του 2015.

3(δ) του 40(Ι) του
2015.

3(ε) του 40(Ι) του
2015.

(9) Η αρµόδια αρχή αποφασίζει αναφορικά µε την αίτηση, αφού λάβει υπόψη τις
πρόνοιες του παρόντος άρθρου, συµπεριλαµβανοµένης της υποβληθείσας αίτησης και
όλων των σχετικών στοιχείων που υποβάλλονται µαζί µε αυτή, της σχετικής βεβαίωσης
που είναι δυνατό να ζητηθεί σχετικά µε την ενηµέρωση ιδιοκτητών και αγοραστών
εφαπτόµενων ιδιοκτησιών ή άλλων µονάδων της οικοδοµής ή άλλων οικοπέδων του
διαχωρισµού, σύµφωνα µε το εδάφιο (4) και των απόψεων που ενδέχεται να
υποβληθούν ως αποτέλεσµα της ενηµέρωσης.
(10) Η αρµόδια αρχή δύναται –
(α) Να εκδώσει πιστοποιητικό έγκρισης µε οποιουσδήποτε, κατά την κρίση της,
αναγκαίους όρους,
(β) να µην εκδώσει πιστοποιητικό έγκρισης, αλλά να εφαρµόσει τις διατάξεις των
άρθρων 10Β και 10Γ.
(11) Το πιστοποιητικό έγκρισης που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο λογίζεται και ως άδεια για επέκταση, προσθήκη ή µετατροπή στην
υφιστάµενη οικοδοµή ή σε υπό δηµιουργία οικόπεδο:
Νοείται ότι σε περίπτωση κοινόκτητης οικοδοµής η αξία της εργασίας που
νοµιµοποιείται ή εγγράφεται σε τίτλο σε οποιαδήποτε µονάδα δεν λαµβάνεται υπόψη
στον υπολογισµό του µεριδίου της µονάδας στην κοινόκτητη ιδιοκτησία.

Παράρτηµα.

3(στ) του 40(Ι) του

(12) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πιστοποιητικό έγκρισης
δύναται να εκδοθεί µόνο αφού υλοποιηθούν οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι
περιορισµοί που προνοούνται στο εδάφιο (13) και στο Παράρτηµα του παρόντος
Νόµου.
(13)(α) Η έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης είναι δυνατή µόνο εφόσον το πρόσωπο που
αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης µη εξουσιοδοτηµένων εργασιών δυνάµει
του εδαφίου (1) καταβάλει ως αντιστάθµισµα της υπέρβασης του δοµήσιµου εµβαδού
ποσό ίσο µε το εβδοµήντα τοις εκατόν (70%) της αξίας του δοµήσιµου εµβαδού που
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2015.

3(ζ) του 40(Ι) του
2015.
47(Ι) του 2011.
2(β) του 34(Ι) του
2012.

αντιστοιχεί στην υπέρβαση ή το δοµήσιµο εµβαδόν της υπέρβασης αντισταθµισθεί από
το πρόσωπο που αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης µη εξουσιοδοτηµένων
εργασιών δυνάµει του εδαφίου (1) µε µεταφορά συντελεστή δόµησης από διατηρητέα
οικοδοµή ή από άλλη έκταση γης, η οποία αντιστοιχεί στο δοµήσιµο εµβαδόν της
υπέρβασης και παραχωρείται στο δηµόσιο.
(β) Η κατά το εδάφιο (1) αξία του δοµήσιµου εµβαδού που αντιστοιχεί στην υπέρβαση
υπολογίζεται από τον αιτητή και ελέγχεται από την αρµόδια αρχή µε βάση γενικές
εκτιµήσεις κατά περιοχή και χρήση που ετοιµάζει ο ∆ιευθυντής Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας για τους σκοπούς του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2011, οι οποίες περιλαµβάνονται σε διάταγµα που εκδίδει
ο Υπουργός 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 31η ∆εκεµβρίου 2013 θα ισχύει µείωση της απαίτησης, για αντιστάθµισµα κατά
10%.
(14) Το αντιστάθµισµα που καταβάλλεται για την υπέρβαση του δοµήσιµου εµβαδού
της οικοδοµής κατατίθεται σε Ειδικό Ταµείο της οικείας τοπικής αρχής και οι πόροι που
συγκεντρώνονται σε αυτό χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση έργων αναβάθµισης
των υποδοµών και του περιβάλλοντος στην περιοχή της τοπικής αρχής.

3(η) του 40(Ι) του
2015.

(15) Τηρουµένων των προνοιών του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής
αίτησης για εξασφάλιση πιστοποιητικού έγκρισης για παρατυπίες σε υφιστάµενη
οικοδοµή, σε σχέση µε τις οποίες η Πολεοδοµική Αρχή έχει χορηγήσει πολεοδοµική
άδεια µε βάση το άρθρο 45Α του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου, η αρµόδια
αρχή εκδίδει το πιστοποιητικό έγκρισης νοουµένου ότι µε την αίτηση υποβάλλεται
έκθεση για την κατάσταση του φέροντα οργανισµού της οικοδοµής από το µηχανικό
του έργου.
(16) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

Κεφ. 224.
3 του 1960
78 του 1965
10 του 1966
75 του 1968
51 του 1971
2 του 1978
16 του 1980
23 του 1982
68 του 1984
82 του 1984
86 του 1985
189 του 1986
12 του 1987
74 του 1988
117 του 1988
43 του 1990
65 του 1990
30(Ι) του 1992
90(Ι) του 1992
6(Ι) του 1993
58(Ι) του 1994
40(Ι) του 1996
31(Ι) του 1998
144(Ι) του 1999

“ακίνητη ιδιοκτησία” και “µονάδα” έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς
ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµος·
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123(Ι) του 2001
57(Ι) του 2005
5(Ι) του 2006
55(Ι) του 2006
136(Ι) του 2006
120(Ι) του 2007
121(Ι) του 2007
150(Ι) του 2007
165(Ι) του 2007
27(Ι) του 2010
61(Ι) του 2010
82(Ι) του 2010
83(Ι) του 2010
48(ΙΙ) του 2011.

“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 αρµόδια 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.
“Επιτροπή” ∆ιαγράφηκε µε το 3(θ) του 40(Ι) του 2015.
“παρατυπία” σε σχέση µε υφιστάµενη οικοδοµή ή υπό δηµιουργία οικόπεδο σηµαίνει
τη µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους άδειας οικοδοµής ή διαχωρισµού ή την
επέκταση ή προσθήκη ή αλλαγή χρήσης ή τη µετατροπή της οικοδοµής κατά παράβαση
των εγκριθέντων σχεδίων και όρων.

47(Ι) 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 άδειας
διαχωρισµού που εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παρόντος Νόµου, νοουµένου
ότι κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών
(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, σύµφωνα µε το άρθρο 10·
“υφιστάµενη οικοδοµή” σηµαίνει την οικοδοµή ή το συγκρότηµα οικοδοµών που
αποτελείται από περισσότερες της µιας µονάδες που ανεγέρθηκαν αφού εξασφαλίσθηκε
άδεια οικοδοµής σύµφωνα µε το άρθρο 3, και η οποία έχει ουσιαστικά συµπληρωθεί
και της οποίας επιµέρους µονάδα κατέχεται ή δύναται να κατέχεται αυτοτελώς και να
τυγχάνει άνετης κάρπωσης ως µονάδα, κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του
περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών (Τροποποιητικού) Νόµου του 2011.

47(Ι) του 2011.
8 του 47(Ι) του 2011.
Υποβολή και εξέταση
ιεραρχικής
προσφυγής.
4(α) του 40(Ι) του
2015.

10Ε. (1) Πρόσωπο που θεωρεί ότι η απόφαση της αρµόδιας αρχής σε σχέση µε αίτηση
που έχει υποβάλει δυνάµει των άρθρων 10Β, 10Γ και 10∆, παραβλάπτει τα νόµιµα του
συµφέροντα ή διαφωνεί µε την απόφαση της αρµόδιας αρχής περί επιβολής διοικητικού
προστίµου δυνάµει του άρθρου 10Α µπορεί να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον
Υπουργό.
(2) Η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού υποβάλλεται εγγράφως µέσα σε ανατρεπτική
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προθεσµία 30 ηµερών από τη διαβίβαση της προσβαλλόµενης απόφασης στο
επηρεαζόµενο πρόσωπο.
(3) Η κατά το εδάφιο (1) ιεραρχική προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της
απόφασης.
(4) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόµενους ή
δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς, αποφασίζει επ’
αυτής σύµφωνα µε το εδάφιο (5), το αργότερο εντός προθεσµίας 30 ηµερών.
(5) Ο Υπουργός µπορεί να εκδώσει µια από τις ακόλουθες αποφάσεις:
(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·
(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·
(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·
(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.
4(β) του 40(Ι) του
2015.

(6) Ο Υπουργός κοινοποιεί την απόφαση που εκδίδει δυνάµει του εδαφίου (5) στον
προσφεύγοντα στην αρµόδια αρχή.

Έλεγχος οδών.

11. Κάθε οδός που κατασκευάστηκε δυνάµει άδειας που χορηγήθηκε δυνάµει των
διατάξεων του άρθρου 3 θεωρείται, αµέσως µετά που το πιστοποιητικό έγκρισης
χορηγηθεί, ως δηµόσια οδός και —
(α) αν βρίσκεται εντός των ορίων δηµοτικής περιοχής περιέρχεται υπό τον έλεγχο του
σχετικού ∆ήµου και στο εξής η δαπάνη επισκευής και συντήρησης της οδού αυτής
βαρύνει το ∆ήµο·
(β) σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός αν προνοείται διαφορετικά από οποιοδήποτε νόµο
που είναι εκάστοτε σε ισχύ, περιέρχεται υπό τον έλεγχο της Κυβέρνησης και η δαπάνη
επισκευής και συντήρησης της οδού αυτής βαρύνει την Κυβέρνηση.

Ειδικές διατάξεις
που αναφέρονται
στη διεύρυνση ή
ευθυγράµµιση
οδών.

12.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις που περιέχονται στο Νόµο αυτό, αρµόδια αρχή
δύναται, για το σκοπό διεύρυνσης ή ευθυγράµµισης οποιασδήποτε οδού να ετοιµάζει ή
να µεριµνά ώστε να ετοιµαστούν σχέδια που να δείχνουν το πλάτος της οδού αυτής και
τη διεύθυνση την οποία πρέπει να λάβει.
(2) Όταν οποιαδήποτε σχέδια έχουν ετοιµαστεί, δυνάµει του εδαφίου (1), η αρµόδια
αρχή καταθέτει τα σχέδια αυτά στο γραφείο της και επίσης µεριµνά ώστε να
δηµοσιευτεί γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και σε µια ή
περισσότερες τοπικές εφηµερίδες, ότι τα σχέδια αυτά ετοιµάστηκαν και κατατέθηκαν
στο γραφείο αυτής και διατίθενται προς επιθεώρηση από το κοινό, και τα σχέδια αυτά
διατίθενται στο κοινό προς επιθεώρηση, σε κάθε εύλογο χρόνο, για περίοδο τριών
µηνών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της γνωστοποίησης στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(3) Κατά την εκπνοή της περιόδου που εκτίθεται στο εδάφιο (2), τα σχέδια καθίστανται,
τηρουµένης οποιασδήποτε απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου κατόπι προσφυγής
όπως προνοείται στο άρθρο 18, δεσµευτικά για την αρµόδια αρχή και για όλα τα
πρόσωπα που επηρεάζονται από αυτά και καµιά άδεια δεν εκδίδεται από την αρµόδια
αρχή παρά µόνο σύµφωνα µε τα σχέδια αυτά.

∆ιάστηµα µεταξύ
νέων και παλαιών
εξωτερικών
πλευρών οδού

13.—(1) Όταν χορηγείται άδεια από αρµόδια αρχή, και η άδεια αυτή συνεπάγεται νέα
εξωτερική πλευρά για οποιαδήποτε οδό, σύµφωνα µε οποιοδήποτε σχέδιο, το οποίο
κατέστη δεσµευτικό δυνάµει του άρθρου 12, οποιοδήποτε διάστηµα µεταξύ τέτοιας
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είναι τµήµα της
οδού.

εξωτερικής πλευράς της οδού και της παλιάς εξωτερικής πλευράς της οδού, το οποίο
εναποµένει όταν χορηγείται κάποια άδεια, καθίσταται τµήµα της οδού αυτής χωρίς
καταβολή από την αρµόδια αρχή οποιασδήποτε αποζηµίωσης:
Νοείται ότι, αν ήθελε διαπιστωθεί ότι θα προερχόταν βλάβη αν δεν καταβαλλόταν
αποζηµίωση, η αρµόδια αρχή καταβάλλει τέτοια αποζηµίωση ως ήθελε θεωρηθεί
εύλογη λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης.
(2) Όταν χορηγείται άδεια δυνάµει του εδαφίου (1), το Επαρχιακό Κτηµατολογικό
Γραφείο, κατόπι αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου, µεριµνά ώστε να
επακολουθήσουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στις σχετικές εγγραφές και η εγγραφή
που τροποποιήθηκε θεωρείται τελική ανεξάρτητα από το ότι οποιοδήποτε
πιστοποιητικό που αφορά αυτή παραµένει αναλλοίωτο.

Εξουσία σε
αρµόδια αρχή να
ορίζει ζώνες.

14.—(1) Η αρµόδια αρχή δύναται, µε έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, µε
γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να ορίζει
ζώνες —
(α) εντός των οποίων δύνανται ή δεν δύνανται να ανεγερθούν οικοδοµές για ειδικά
επαγγέλµατα ή βιοµηχανίες ή οι οποίες διαφυλάσσονται αποκλειστικά για σκοπούς
διαµονής ή άλλους σκοπούς.

2 του 65/64.

(β) οι οποίες θα διαφυλαχθούν αποκλειστικά προς χρήση αυτών ως τουριστικές ζώνες
στις οποίες δύνανται να ανεγείρονται οικοδοµές ειδικού χαρακτήρα, τύπου, σχεδίου,
εξωτερικής εµφάνισης και γενικά οικοδοµές που έχουν χαρακτηριστικά που να
συνάδουν µε τη γενική εµφάνιση και χρήση της περιοχής.
(γ) εντός των οποίων οικοδοµές µικρότερης αξίας από την περιγραφόµενη στη
γνωστοποίηση δεν θα ανεγείρονται.

2 του 38/69.

(δ) εντός της οποίας θα ρυθµίζονται ο ανώτατος αριθµός των ορόφων οικοδοµών, ή το
ανώτατο υψος οικοδοµών ή οποιουδήποτε τµήµατος αυτών, ή το ανώτατο συνολικό
εµβαδό όλων µαζί των ορόφων οικοδοµών, ή όλα ή οποιαδήποτε απ’ αυτά.
(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαµβάνεται στο Νόµο αυτό, από και
µετά τη δηµοσίευση γνωστοποίησης δυνάµει του εδαφίου (1), καµιά άδεια δεν
εκδίδεται από την αρµόδια αρχή, εκτός αν είναι σύµφωνη µε τέτοια γνωστοποίηση:

2 του 12/57.
2(α) του 71(Ι) του
1998.

Νοείται ότι αν η αρµόδια αρχή δηλώνει ότι είναι ικανοποιηµένη, ότι το δηµόσιο
συµφέρον απαιτεί την έκδοση άδειας, το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά τη λήψη και
µελέτη της δήλωσης αυτής, δύναται να εξουσιοδοτήσει την αρµόδια αρχή να εκδώσει
άδεια µε άλλο τρόπο ή σύµφωνα µε τέτοια γνωστοποίηση:

3 του 14/59.

Νοείται περαιτέρω, και χωρίς επηρεασµό της εφαρµογής της πρώτης επιφύλαξης του
εδαφίου αυτού, ότι αν το Υπουργικό Συµβούλιο ικανοποιείται ότι το δηµόσιο συµφέρον
απαιτεί την έκδοση άδειας δύναται να διατάξει το ∆ιευθυντή του Τµήµατος
Πολεοδοµίας και Οικήσεως να εκδώσει τέτοια άδεια µε άλλο τρόπο ή σύµφωνα µε
τέτοια γνωστοποίηση και ο ∆ιευθυντής συµµορφώνεται µε τέτοια διαταγή και
αναφορικά µε τέτοια άδεια λογίζεται ως αρµόδια αρχή και έχει τις εξουσίες αρµόδιας
αρχής δυνάµει του Νόµου αυτού, και οποιαδήποτε άδεια που εκδόθηκε µε αυτό τον
τρόπο έχει συνέπειες για όλους τους σκοπούς του Νόµου αυτού ως αν είχε εκδοθεί από
την αρµόδια αρχή.

2(β) του 71(Ι) του
1998.

(3) Οι κατά το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου εξουσίες του Υπουργικού Συµβουλίου
ασκούνται µε βάση Κανονισµούς τους οποίους εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων
και οι οποίοι δυνατό να προνοούν τέτοιους όρους, περιορισµούς, προυποθέσεις και
κριτήρια τα οποία δυνατό να καθοριστούν για σκοπούς άσκησης των εξουσιών οι
οποίες εκχωρούνται στο Υπουργικό Συµβούλιο. Κάθε Απόφαση του Υπουργικού
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Συµβουλίου η οποία εκδίδεται µε βάση το εδάφιο (2) δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και κατατίθεται, µαζί µε το σκεπτικό της, στη Βουλή των
Αντιπροσώπων για ενηµέρωση.
2 του 61(Ι) του
1999.

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρµόζονται, ενόσω δεν
υφίστανται Κανονισµοί, καθόσον αφορά εξουσιοδοτήσεις που το Υπουργικό
Συµβούλιο δύναται να χορηγεί στην αρµόδια αρχή, κατά την άσκηση της εξουσίας του
δυνάµει της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, για την έκδοση
άδειας από την εν λόγω αρχή, σε αίτηση της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου.

Εξουσία να κλείνει
οικοδοµές
ακατάλληλες για
ανθρώπινη
κατοίκηση.
5 του 111(Ι) του
2017.

15. Η αρµόδια αρχή δύναται µε διάταγµα να κλείσει οποιαδήποτε οικοδοµή η οποία
σύµφωνα µε τη γνώµη της αρχής είναι ακατάλληλη για ανθρώπινη κατοίκηση λόγω
συνθηκών ανθυιγεινών, κακού εξαερισµού ή συνωστισµού ή είναι επικίνδυνη για
ανθρώπινη κατοίκηση λόγω των δοµικών της ελαττωµάτων ή ελαττωµάτων
πυροπροστασίας, δύναται όµως να απαγορεύσει τη µελλοντική χρήση της οικοδοµής
για τέτοια κατοίκηση µέχρι ότου ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα, επανοικοδοµηθεί,
µετατραπεί ή επισκευασθεί µε τέτοιο τρόπο ως η αρχή ήθελε ορίσει.

7 του 19(Ι) του
2016.
Οικοδοµές που
χρήζουν
επισκευής.

15Α.-(1) Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή είναι πεπεισµένη ότι οποιαδήποτε
οικοδοµή, κατοικηµένη ή όχι, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της αρµοδιότητας αυτής,
είναι σε τέτοια κατάσταση, ώστε να παρουσιάζει οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη που
ενδέχεται να την καταστήσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα επικίνδυνη για τα πρόσωπα
που διαµένουν σε αυτήν ή στη γειτονική οικοδοµή ή για τους διερχοµένους ή για τις
γειτονικές οικοδοµές και ότι είναι επιβεβληµένη η λήψη προληπτικών µέτρων για άρση
τέτοιου κινδύνου, η αρµόδια αυτή αρχή δύναται να εκδώσει σχετική απόφαση ως προς
τούτο, τηρουµένων των ακόλουθων διατάξεων:
(α) Η αρµόδια αρχή, µε έγγραφη ειδοποίησή της που επιδίδεται στον ιδιοκτήτη,
πληροφορεί αυτόν για την απόφαση που λήφθηκε, καθώς και για τους λόγους οι οποίοι
υποστηρίζουν την απόφαση αυτή και καλεί αυτόν, εντός προθεσµίας που καθορίζεται
στην ειδοποίηση(i) Να διορίσει µελετητή για την ετοιµασία σχετικής έκθεσης ή/και µελέτης για
επισκευή της οικοδοµής και για την υποβολή αυτής στην αρµόδια αρχή, ή/και
(ii) να επισκευάσει, να αποµακρύνει, να προστατεύσει ή να περιφράξει την οικοδοµή
και γενικά να λάβει όλα τα προληπτικά µέτρα που καθορίζονται στην ειδοποίηση, τα
οποία κατά τη γνώµη της αρµόδιας αρχής κρίνονται επαρκή για την επισκευή της
οικοδοµής·
(β) ο ιδιοκτήτης ή/και ο κάτοχος της οικοδοµής αυτής δύνανται εντός τριάντα (30)
ηµερών από τη λήψη της ειδοποίησης να διαβιβάσουν γραπτώς τις απόψεις τους στην
αρµόδια αρχή.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου“∆ικαστήριο” σηµαίνει το Επαρχιακό ∆ικαστήριο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται η
οικοδοµή·
“επίδοση” ειδοποίησης θεωρείται ότι έγινε εάν παραδοθεί στον ιδιοκτήτη, ή εάν η
διεύθυνσή του είναι γνωστή, εάν αποσταλεί σε αυτόν σε τέτοια διεύθυνση, µε
διπλοσυστηµένη επιστολή, ή εάν ο ιδιοκτήτης δεν είναι γνωστός ή δεν είναι δυνατή η
ανεύρεσή του, εάν δηµοσιευτεί σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες, οι οποίες
κυκλοφορούν στην επαρχία στην οποία βρίσκεται η οικοδοµή, και τοιχοκολληθεί σε
εµφανές µέρος της οικοδοµής·
ο όρος “ιδιοκτήτης” έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν από το άρθρο 9Α του
παρόντος Νόµου.
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8 του 19(Ι) του
2016.
Επικίνδυνες
οικοδοµές.

15Β.-(1) Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή είναι πεπεισµένη ότι οποιαδήποτε
οικοδοµή, κατοικηµένη ή όχι, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της αρµοδιότητάς της,
είναι σε τέτοια κατάσταση, ώστε να γίνεται επικίνδυνη για τα πρόσωπα που διαµένουν
σε αυτήν ή σε γειτονική οικοδοµή ή για τους διερχοµένους ή για τις γειτονικές
οικοδοµές και ότι είναι επιβεβληµένη η λήψη µέτρων για άρση τέτοιου κινδύνου, η
αρµόδια αυτή αρχή δύναται(α) Να εισέλθει αυτεπάγγελτα στην οικοδοµή ή/και στο χώρο που την περιβάλλει και να
λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την άρση του άµεσου κινδύνου πρόκλησης
σωµατικής βλάβης, στη παρουσία αστυνοµικού, σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να
πιστεύει ότι θα παρεµποδισθεί στην άσκηση των εξουσιών της ή στην εκτέλεση των
καθηκόντων της,
(β) µε έγγραφη ειδοποίησή της, που επιδίδεται στον ιδιοκτήτη ή/και στα πρόσωπα που
διαµένουν σε αυτή, να πληροφορεί αυτούς για την απόφαση που λήφθηκε, καθώς και
για τους λόγους οι οποίοι υποστηρίζουν την απόφαση αυτή και να τους καλεί όπως,
εντός προθεσµίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, να εγκαταλείψουν και να
εκκενώσουν την οικοδοµή:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο που διαµένει σε αυτήν αρνείται να
εγκαταλείψει και να εκκενώσει την οικοδοµή, η αρµόδια αρχή αιτείται την έκδοση
διατάγµατος ∆ικαστηρίου για την αποµάκρυνση προσώπων και την εκκένωση της
οικοδοµής,
(γ) µε έγγραφη ειδοποίησή της, που επιδίδεται στον ιδιοκτήτη, να πληροφορεί αυτόν για
την απόφαση που λήφθηκε, καθώς και για τους λόγους οι οποίοι υποστηρίζουν την
απόφαση αυτή και να καλεί αυτόν όπως, εντός προθεσµίας που καθορίζεται στην
ειδοποίηση, η οποία σε καµιά περίπτωση δεν είναι µικρότερη των τριών (3) ηµερών
από την επίδοση της ειδοποίησης να(i) διορίσει µελετητή για την ετοιµασία σχετικής έκθεσης ή/και µελέτης για την άρση
της επικινδυνότητας και την επισκευή της οικοδοµής και για την υποβολή αυτής άµεσα
στην αρµόδια αρχή, ή/και
(ii) επισκευάσει, αποµακρύνει, προστατεύσει ή περιφράξει την οικοδοµή και γενικά
όπως λάβει όλα τα µέτρα που καθορίζονται στην ειδοποίηση για την άρση κάθε
κινδύνου που απορρέει από τέτοια οικοδοµή:
Νοείται ότι, η αρµόδια αρχή δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα µέτρα για την άρση της
επικινδυνότητας.
(2) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αδυνατεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που
περιγράφονται στην ειδοποίηση που εκδίδεται µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου
(γ) του εδαφίου (1), ενηµερώνει την αρµόδια αρχή γραπτώς, εντός τριών (3) ηµερών
από την επίδοση της ειδοποίησης, για τους λόγους για τους οποίους δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στα προβλεπόµενα στην ειδοποίηση.
(3) Εάν µετά την επίδοση της ειδοποίησης στον ιδιοκτήτη, αυτός δεν συµµορφωθεί
εντός της καθορισµένης προθεσµίας µε τις απαιτήσεις που περιέχονται σε αυτήν, η
αρµόδια αρχή δύναται να µεριµνήσει για τη διενέργεια τέτοιων έργων ως ήθελαν κριθεί
κατάλληλα για την επισκευή, την αποµάκρυνση, την προστασία ή την περίφραξη ή για
την πραγµατοποίηση των µέτρων που καθορίζονται στην ειδοποίηση και τα έξοδα
αυτών καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη, δυνάµενα να αναζητηθούν δικαστικώς µε
αγωγή ως αστικό χρέος:
Νοείται ότι, δεν είναι δυνατή η λήψη οποιουδήποτε µέτρου δυνάµει του παρόντος
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εδαφίου, αναφορικά µε οικοδοµή η οποία χρησιµοποιείται ως κατοικία, χωρίς διάταγµα
του ∆ικαστηρίου που να επιτρέπει την είσοδο σε τέτοια οικοδοµή και τη λήψη των
µέτρων που προτείνονται· το διάταγµα αυτό εκδίδεται κατόπιν διαδικασίας που αρχίζει
µε αίτηση διά κλήσεως σύµφωνα µε τους οικείους δικονοµικούς κανόνες.
(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι «∆ικαστήριο», «επίδοση» και
«ιδιοκτήτης» έχουν την ερµηνεία που τους αποδίδεται από τις διατάξεις του εδαφίου (2)
του άρθρου 15Α.
8 του 19(Ι) του
2016.
∆ιατηρητέες
οικοδοµές.

15Γ. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων 15Α, 15Β και 15∆, απαγορεύεται η
διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας ή/και κατεδάφιση οποιασδήποτε διατηρητέας ή
παραδοσιακής οικοδοµής ή τµήµατός της, χωρίς τη συγκατάθεση του Τµήµατος
Πολεοδοµίας και Οικήσεως ή/και του Τµήµατος Αρχαιοτήτων για οικοδοµές οι οποίες
είναι κηρυγµένες ως αρχαία µνηµεία ή/και των αρµόδιων αρχών για οικοδοµές οι
οποίες βρίσκονται µέσα σε ελεγχόµενες από το Τµήµα Αρχαιοτήτων περιοχές.

8 του 19(Ι) του
2016.
Αδικήµατα και
ποινές.

15∆. Πρόσωπο το οποίο παραλαµβάνει την ειδοποίηση που καθορίζεται στις διατάξεις
της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 15Β, αλλά δεν προβαίνει στις δέουσες
ενέργειες για υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών εντός της καθορισθείσας
προθεσµίας, διαπράττει αδίκηµα και υπόκειται(α) Σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον
ένα (1) χρόνο ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και
στις δύο ποινές µαζί, και
(β) σε περίπτωση δεύτερης ή µεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που
δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες
ευρώ (€20.000) ή και στις δύο ποινές µαζί.

8 του 19(Ι) του
2016.
Επιβολή
διοικητικού
πρόστιµου.

15Ε.-(1) Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή την ποινική δίωξη οποιουδήποτε
προσώπου, η αρµόδια αρχή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) σε πρόσωπο που, ενώ παραλαµβάνει την
ειδοποίηση που καθορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του
άρθρου 15Β, δεν προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για υλοποίηση των αναγκαίων
εργασιών εντός της καθορισθείσας προθεσµίας.
(2) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η αρµόδια αρχή δύναται να επιβάλλει
πρόστιµο µέχρι διακόσια ευρώ (€200) για κάθε ηµέρα συνέχισης της παράβασης,
ανάλογα µε τη βαρύτητα αυτής:
Νοείται ότι, το επιβαλλόµενο δυνάµει των πιο πάνω διατάξεων διοικητικό πρόστιµο
υπολογίζεται ανάλογα µε τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης.
(3) ∆ιοικητικό πρόστιµο επιβάλλεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου µε
αιτιολογηµένη απόφαση της αρµόδιας αρχής που βεβαιώνει την παράβαση, αφού
προηγουµένως ακούσει ή/και δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο ή
εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς.
(4) Κατά την επιβολή διοικητικού προστίµου δυνάµει των διατάξεων του παρόντος
άρθρου, η αρµόδια αρχή δύναται να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε ανάληψη δέσµευσης
που παρέχεται έναντί της από τον παραβάτη ή εκ µέρους του παραβάτη αναφορικά µε
τη γενόµενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής και, σε κάθε
περίπτωση, η αρµόδια αρχή µεριµνά, ώστε να µην επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο
αφού επιβληθεί ποινή συνεπεία καταδίκης για τέλεση ταυτόχρονα ποινικού αδικήµατος.
(5) Το διοικητικό πρόστιµο εισπράττεται από την αρµόδια αρχή όταν παρέλθει άπρακτη
η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου προθεσµία των
εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης για
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επιβολή του διοικητικού προστίµου.
(6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωµής των επιβαλλόµενων από την αρµόδια αρχή
προστίµων, η αρµόδια αρχή λαµβάνει δικαστικά µέτρα προς είσπραξη του οφειλόµενου
ποσού ως αστικού χρέους οφειλόµενου προς την αρµόδια αρχή.
(7) Ο Υπουργός καθορίζει µε οδηγίες του τα ενδεικτικά κριτήρια υπολογισµού του
ύψους του επιβαλλόµενου διοικητικού πρόστιµου, χωρίς τούτο να περιορίζει τη
διακριτική ευχέρεια της αρµόδιας αρχής να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του µε
βάση τα κατά περίπτωση πραγµατικά περιστατικά.
Εγγραφή.
Κατασκευή,
επανακατασκευή
και βελτίωση
οδών.

16. Καταργήθηκε µε το 9 του 47(Ι) του 2011.
17.—(1) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού —
"ιδιοκτήτης" σηµαίνει το πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραµµένο ή δικαιούται να
εγγραφεί στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηµατολογικού Γραφείου ως κύριος ακίνητης
ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από γνωστοποίηση η οποία δηµοσιεύεται δυνάµει του
εδαφίου (3).
"κατάλληλη κατασκευή, επανακατασκευή και βελτίωση οδού" περιλαµβάνει τη
διεύρυνση ή επανακατασκευή των θεµελίων οδού, κατάλληλη ρύθµιση για την
αποχέτευση του επιφανειακού ύδατος, την κατασκευή πεζοδροµίων και την
ασφαλτόστρωση ή πλακόστρωση τόσο των ασφαλτικών οδοστρωµάτων όσον και των
πεζοδροµίων αλλά δεν περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης.
(2) Όταν αρµόδια αρχή κρίνει ότι οδός έπρεπε να κατασκευαστεί κατάλληλα,
επανακατασκευαστεί ή βελτιωθεί, η αρχή αυτή δύναται να λάβει απόφαση σχετικά µε
αυτό και ετοιµάζει σχέδια και προδιαγραφές και προµετρήσεις για την εργασία αυτή:

5 του 157(Ι) του
2000.

Νοείται ότι όταν αρµόδια αρχή, είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου ή το Κοινοτικό
Συµβούλιο ή συµβούλιο που διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει της
επιφύλαξης της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 ή δυνάµει της πρώτης
επιφύλαξης της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3, η απόφαση αυτή
λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων των µελών της αρχής αυτής που κατέχουν
θέση.
(3) Όταν έχει ληφθεί απόφαση και έχουν ετοιµαστεί σχέδια και προδιαγραφές και
προµετρήσεις δυνάµει του εδαφίου (2), η αρµόδια αρχή καταθέτει τα τέτοια σχέδια και
προδιαγραφές και προµετρήσεις στο γραφείο της και µεριµνά όπως γνωστοποίηση
δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και σε µία ή περισσότερες
τοπικές εφηµερίδες ότι η απόφαση αυτή έχει ληφθεί και τα τέτοια σχέδια και
προδιαγραφές και προµετρήσεις έχουν ετοιµαστεί και κατατεθεί στο γραφείο αυτής και
ότι τα τέτοια σχέδια και προδιαγραφές και προµετρήσεις είναι ανοικτές για επιθεώρηση
από το κοινό σε κάθε εύλογο χρόνο, για περίοδο δύο µηνών από τη δηµοσίευση της
γνωστοποίησης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
Η γνωστοποίηση αυτή επίσης εκθέτει —
(α) την υπολογιζόµενη δαπάνη της εργασίας·
(β) οποιοδήποτε ποσό χρηµάτων που δεν δαπανήθηκε, το οποίο κατατέθηκε στην
αρµόδια αρχή δυνάµει του άρθρου 6·
(γ) τα ονόµατα των ιδιοκτητών οι οποίοι θα συνεισφέρουν στη δαπάνη·
(δ) την αναλογία κατά την οποία θα γίνει η συνεισφορά αυτών·
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(ε) τον αριθµό των ετών κατά τη διάρκεια των οποίων οι ιδιοκτήτες αυτοί δύνανται να
καταβάλουν τη συνεισφορά τους σε ίσες ετήσιες δόσεις.
(4) Κάθε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από οπoιαδήποτε σχέδια και
προδιαγραφές και προµετρήσεις που ετοιµάστηκαν και κατατέθηκαν σύµφωνα µε το
εδάφιο (3) δύναται, εντός της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας τα τέτοια σχέδια
και προδιαγραφές και προµετρήσεις είναι κατατεθειµένες προς επιθεώρηση, να
υποβάλει, γραπτώς ένσταση σε σχέση µε αυτές στην αρµόδια αρχή.
2(α) του 72(Ι) του
1997.

(5) Μετά την εκπνοή της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας τα σχέδια που
ετοιµάστηκαν και προδιαγραφές και προµετρήσεις ήταν κατατεθηµένες προς
επιθεώρηση δυνάµει του εδαφίου (3), η αρµόδια αρχή εξετάζει αµέσως κάθε
υποβληθείσα, δυνάµει του εδαφίου (4), ένσταση και αποφασίζει κατάλληλα, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του εδαφίου (6).

2(β) του 72(Ι) του
1997.

(6) Η αρµόδια αρχή, αφού µελετήσει κάθε υποβληθείσα ένσταση και λάβει υπόψη όλες
τις περιστάσεις, έχει την εξουσία να εγκρίνει τα σχέδια, τις προδιαγραφές και
προσµετρήσεις που έχουν ετοιµαστεί δυνάµει του εδαφίου (3) είτε απόλυτα είτε
τηρουµένων οποιωνδήποτε τροποποιήσεων ή όρων τους οποίους θα θεωρήσει σκόπιµο
να υιοθετήσει και η απόφασή της αυτή είναι τελική.

2(γ) του 72(Ι) του
1997.

(7) Όταν η αρµόδια αρχή έχει εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια, προδιαγραφές και
προσµετρήσεις, γνωστοποίηση γι’ αυτό δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας και τα σχέδια και προδιαγραφές και προµετρήσεις καθίστανται
δεσµευτικές από την αρµόδια αρχή και σε όλους τους ιδιοκτήτες που επηρεάζονται.
(8) Η δαπάνη της τέτοιας κατασκευής, επανακατασκευής ή βελτίωσης µετά την
αφαίρεση οποιουδήποτε χρηµατικού ποσού που δεν δαπανήθηκε το οποίο κατατέθηκε
στην αρµόδια αρχή από κάτοχο άδειας δυνάµει του εδαφίου (6), βαρύνει τους
ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που συνορεύει µε την οδό αυτή, και η δαπάνη αυτή
κατανέµεται µεταξύ των ιδιοκτητών που επηρεάζονται ανάλογα µε τη πρόσοψη της
αντίστοιχης µε αυτά ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία έχει πρόσοψη επί ή συνορεύει µε
την προκειµένη οδό:

2(δ) του 72(Ι) του
1997.

Νοείται ότι η αρµόδια αρχή δύναται να µειώσει το ποσό της δαπάνης η οποία
κατανέµεται µεταξύ των ιδιοκτητών που επηρεάζονται σε τέτοιο ποσοστό ως η αρµόδια
αρχή ήθελε εγκρίνει:
Νοείται επίσης ότι κανένας τέτοιος καταµερισµός της δαπάνης δεν διενεργείται σε
σχέση µε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ακίνητες ιδιοκτησίες:
(α) Tόπων ή οικοδοµών που ανήκουν σε οποιαδήποτε θρησκευτική κοινότητα
καθηγιασµένων και χρησιµοποιουµένων αποκλειστικά για δηµόσια λατρεία·
(β) κοιµητηρίων ή χώρων ταφής·
(γ) γης εγγεγραµµένης ή καταχωρηµένης ως κοινός βοσκότοπος στα βιβλία του
Επαρχιακού Κτηµατολογικού Γραφείου·
(δ) γης ή ανοικτών χώρων καταχωρηµένων ή εκχωρηµένων ab antiquo για την κοινή
χρήση κοινότητας·
(ε) ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στη ∆ηµοκρατία·

Κεφ. 166.
Κεφ. 169.

(στ) οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται και που είναι εγγεγραµµένη στα
βιβλία του Επαρχιακού Κτηµατολογικού Γραφείου σε καταπίστευµα (trust) για σχολεία
στοιχειώδους εκπαίδευσης οποιασδήποτε θρησκευτικής κοινότητας, δυνάµει του περί
Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόµου και για σχολεία µέσης εκπαίδευσης δυνάµει του
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περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου νόµου που τροποποιεί ή
αντικαθιστά αυτούς.
31/1962.
3(α) του 37(Ι) του
1997.
3(β) του 37(Ι) του
1997.

Ιεραρχική
προσφυγή.
3 του 13/74.

9(α) του 19(Ι) του
2016.

(9) Όταν η εργασία κατασκευής, επανακατασκευής ή βελτίωσης συµπληρωθεί, ακριβής
έκθεση της δαπάνης δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας µαζί µε
τον τελικό καταµερισµό της δαπάνης µεταξύ των ιδιοκτητών που επηρεάζονται ή
µεταξύ της αρµόδιας αρχής και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται, ανάλογα µε την
περίπτωση. Η αναλογία σε τέτοια δαπάνη και η ετήσια δόση σε τέτοια αναλογία η
οφειλόµενη από τέτοιους ιδιοκτήτες εγγράφεται στα βιβλία του Επαρχιακού
Κτηµατολογικού Γραφείου και θεωρείται ως επιβάρυνση σε σχετική ακίνητη ιδιοκτησία
και ως φόρος οφειλόµενος από τέτοιους ιδιοκτήτες και συλλέγεται από την αρµόδια
αρχή από τον κάθε τέτοιο ιδιοκτήτη µε τον τρόπο που καθορίζεται στον περί
Εισπράξεως Φόρων Νόµο, και στο εξής κανένας τέτοιος ιδιοκτήτης δεν πωλεί,
µεταβιβάζει, αποξενώνεται ή διαθέτει οποιαδήποτε από την ακίνητη ιδιοκτησία του που
επηρεάζεται µε αυτό τον τρόπο, εκτός αν πριν από την τέτοια πώληση, µεταβίβαση,
αποξένωση ή διάθεση παρουσιάσει στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο απόδειξη
πληρωµής, από την αρµόδια αρχή, όλων των οφειλόµενων ποσών που εκκρεµούν απ’
αυτόν για αυτή την επηρεαζόµενη ακίνητη ιδιοκτησία.
18.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο —
(α) δεν ικανοποιείται —
(i) από απόφαση της αρµόδιας αρχής που εκδόθηκε δυνάµει των διατάξεων των άρθρων
3, 6, 9, 21, 22 και 23· ή
(ii) από διάταγµα που εκδόθηκε από αυτή δυνάµει του άρθρου 15· ή

9(β) του 19(Ι) του
2016.

(iii) από διάταγµα που εκδόθηκε από αυτή δυνάµει του άρθρου 15Β,
(β) ενίσταται σε σχέδια που ετοιµάστηκαν από την αρµόδια αρχή δυνάµει του άρθρου
12,
δύναται, εντός είκοσι ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτό της απόφασης που
αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου αυτού ή του
διατάγµατος που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ii) της ίδιας παραγράφου ή εντός
επτά ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτό του διατάγµατος που αναφέρεται στην
υποπαράγραφο (iii) της ίδιας παραγράφου και σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τον οποίο τα
σχέδια είναι εκτεθειµένα για επιθεώρηση, στην περίπτωση της παραγράφου (β) του
εδαφίου αυτού, µε έγγραφη προσφυγή, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι προς υποστήριξη
αυτής, στον Υπουργό Εσωτερικών να προσβάλει τέτοια απόφαση, διάταγµα ή σχέδια.

9(γ) του 19(Ι) του
2016.

(2) Ο Υπουργός Εσωτερικών εξετάζει αµέσως κάθε προσφυγή που γίνεται σ’ αυτόν, και
αν, σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη περίπτωση ήθελε θεωρήσει αυτό αναγκαίο ή
σκόπιµο, ακούει ή µε άλλο τρόπο δίνει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να
υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή. Ο Υπουργός
αποφασίζει σε κάθε προσφυγή το ταχύτερο και κοινοποιεί την απόφαση του στον
προσφεύγοντα εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία άσκησης
της προσφυγής·:
Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό ή επιτροπή λειτουργών του
Υπουργείου του να εξετάσει ορισµένα θέµατα που προβάλλονται στην προσφυγή και να
υποβάλει σ’ αυτόν το πόρισµα της εξέτασης αυτής προτού ο Υπουργός εκδώσει την
απόφαση του για την προσφυγή.

9(δ) του 19(Ι) του
2016.

(3) Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από την απόφαση που εκδίδεται από τον
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Υπουργό δύναται να προσφύγει εντός εβδοµήντα πέντε (75) ηµερολογιακών ηµερών
στο Ανώτατο ∆ικαστήριο:
Νοείται ότι, καµία απόφαση, διάταγµα ή ειδοποίηση δεν καθίσταται εκτελεστέα πριν
από την πάροδο των προθεσµιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
Κανονισµοί.

8 του 32(Ι) του
2008.

19.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς που δηµοσιεύονται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας για όλους ή οποιοδήποτε από τους
ακόλουθους σκοπούς, δηλαδή —
(α) ∆ιαγράφηκε.
(β) την προσάρτηση ειδικών όρων σε οποιαδήποτε άδεια·
(γ) να προνοούν τα µέσα επίβλεψης και ελέγχου σε οδούς ή οικοδοµές για τις οποίες
χορηγήθηκαν άδειες είτε γενικά είτε σε σχέση µε οδούς ή οικοδοµές σε συγκεκριµένη
περιοχή·
(δ) τις ελάχιστες διαστάσεις και το σχήµα των οικοπέδων σε σχέση µε τα οποία δύναται
να χορηγούνται άδειες, την αναλογία του εµβαδού οποιουδήποτε οικοπέδου, η οποία
δύναται να οικοδοµηθεί και την απόσταση οποιασδήποτε οικοδοµής από τα σύνορα του
οικοπέδου·

6(α) του 111(Ι) του
2017.

(ε) τα υλικά για την κατασκευή οικοδοµών και τον τρόπο κατασκευής, επισκευής ή
µετατροπής αυτών ή την εξωτερική εµφάνιση, ανθεκτικότητα, πυροπροστασία,
εξαερισµό, αποχέτευση, υγιεινή και υδατοπροµήθεια των οικοδοµών·

3(α) του 38/69.

(ε1) τη ρύθµιση του ανώτατου αριθµού των ορόφων οικοδοµών, ή του ανώτατου ύψους
οικοδοµών ή οποιουδήποτε τµήµατος αυτών, ή του ανώτατου συνολικού εµβαδού όλων
µαζί των ορόφων οικοδοµών, ή όλων ή οποιωνδήποτε από αυτούς*·

2 του 28/74.

(ε2) για και σε σχέση µε οικοδοµές, τον καθορισµό και τη ρύθµιση χώρων στάθµευσης
και διακίνησης οχηµάτων οποιασδήποτε φύσης·

9 του 24/78.

(ε3) τη ρύθµιση της προσπέλασης σε δηµόσια οδό οποιασδήποτε οικοδοµής ή γης
αναφορικά µε την οποία δύναται να χορηγηθεί άδεια δυνάµει του άρθρου 3·

6(β) του 111(Ι) του
2017.

(ε4) τη ρύθµιση της ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης από όλα τα άτοµα,
περιλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη
κινητικότητα·

6 του 157(Ι) του
2000.
5 του 101(Ι) του
2006.
6(γ) του 111(Ι) του
2017.

(ε5) τη ρύθµιση της εγκατάστασης µηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων·
(ε6) τη ρύθµιση της ενεργειακής απόδοσης των οικοδοµών όπως αυτές ορίζονται στους
κανονισµούς·
(ε7) τη ρύθµιση της πυροπροστασίας των οικοδοµών·

4 του 143(Ι) του
2017.

(ε8) τη ρύθµιση της εγκατάστασης συστηµάτων χρήσης, εξοικονόµησης και
επαναχρησιµοποίησης του ύδατος·

6(δ) του 111(Ι) του
2017.

(στ) την επίτευξη της ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης των οικοδοµών από όλα τα
άτοµα, περιλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη
κινητικότητα·
(ζ) τα δικαιώµατα τα οποία καταβάλλονται για οποιαδήποτε άδεια που χορηγείται
δυνάµει του Νόµου αυτού και τον τρόπο καταβολής τέτοιων δικαιωµάτων·
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(η) οποιαδήποτε θέµατα αναγκαία για την εξασφάλιση της τήρησης των Κανονισµών
που εκδόθηκαν δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού ή παρεµπιπτόντα στην
εξασφάλιση της τήρησης αυτών·
(θ) γενικά για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου αυτού.
(2) Οποιοιδήποτε Κανονισµοί που εκδόθηκαν δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1)
δύνανται να εκδοθούν αναφορικά µε οποιαδήποτε συγκεκριµένη περιοχή στην οποία
αρµόδια αρχή ασκεί εξουσίες δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού.
(3) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου αυτού κατατίθενται στη Βουλή των
Αντιπροσώπων. Αν εντός τριάντα ηµερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των
Αντιπροσώπων µε απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισµούς που
κατατίθενται µε αυτό τον τρόπο, στο σύνολο τους ή µερικώς, τότε αυτοί αµέσως µετά
την πάροδο της πιο πάνω προθεσµίας δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δηµοσίευση αυτή. Σε περίπτωση
τροποποίησης αυτών, στο σύνολο τους ή µερικώς, από τη βουλή των Αντιπροσώπων
αυτοί δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ως ήθελον
τροποποιηθεί από αυτή µε αυτό τον τρόπο και τίθενται σε ισχύ από τη δηµοσίευση
αυτή*.
6(ε) του 111(Ι) του
2017.

(4) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) δύναται να
προνοούν για την τροποποίηση, µε διάταγµα του Υπουργού, των Παραρτηµάτων τους
που αναφέρονται σε θέµατα τεχνικής φύσης.

Ποινικά αδικήµατα
και ποινές.
7 του 44/54.
7(α) του 81(Ι) του
1999.
10 του 47(Ι) του
2011.
10(α) του 19(Ι) του
2016.

20.— (1) Ανεξαρτήτως από την επιβολή οποιουδήποτε διοικητικού προστίµου δυνάµει
των διατάξεων του παρόντος Νόµου, πρόσωπο το οποίο (α) Ανεγείρει οικοδοµή χωρίς προηγουµένως να έχει εξασφαλίσει άδεια οικοδοµής,
όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 3·
(β) παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 10·
(γ) κατέχει ή χρησιµοποιεί ή ενεργεί, ώστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να κατέχει ή να
χρησιµοποιεί οποιαδήποτε οικοδοµή ή τµήµα οικοδοµής πριν από την έκδοση
πιστοποιητικού έγκρισης από την αρµόδια αρχή, όπως απαιτείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 10·
(δ) υποβάλει στην αρµόδια αρχή παραπλανητικά στοιχεία αναφορικά µε τα
καθοριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 3Β·
(ε) παραβαίνει οποιοδήποτε όρο επιβάλλεται δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 6 ή 9·
(στ) παραβαίνει διάταγµα στο οποίο καθορίζεται ο τύπος και ο τρόπος υποβολής
αίτησης για έκδοση άδειας για οποιαδήποτε οδό ή οικοδοµή µε βάση τον παρόντα
Νόµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3Α·
(ζ) παραβαίνει διάταγµα που εξαιρεί από την υποχρέωση έκδοσης οποιασδήποτε άδειας
µε βάση τον παρόντα Νόµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4Β·
(η) παραβαίνει οποιαδήποτε ειδοποίηση επιδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 15Β·
(θ) ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 9Α,
διαπράττει αδίκηµα για το οποίο υπόκειται σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, σε
φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο ποινές µαζί και σε

Copyright © Leginet Ltd 2002-2021. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 38 of 48

96

περίπτωση δεύτερης ή µεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες
ευρώ (€20.000) ή και στις δύο ποινές µαζί.
10(α) του 19(Ι) του
2016.

(2) Ανεξαρτήτως από την επιβολή οποιουδήποτε διοικητικού πρόστιµου δυνάµει των
διατάξεων του παρόντος Νόµου, πρόσωπο το οποίο –
(α) Προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή ή ανακριβή δήλωση σε οποιοδήποτε έγγραφο
χρησιµοποιείται ή εφαρµόζεται δυνάµει του παρόντος Νόµου και των εκδιδόµενων
δυνάµει αυτού Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων·
(β) εκούσια παρεµποδίζει οποιοδήποτε πρόσωπο να ασκήσει οποιεσδήποτε από τις
εξουσίες ή να εκτελέσει οποιαδήποτε από τα καθήκοντα τα οποία προκύπτουν από την
εφαρµογή του παρόντος Νόµου και των εκδιδόµενων δυνάµει αυτού Κανονισµών και
∆ιαταγµάτων ή παρεµβαίνει στην άσκηση ή εκτέλεση αυτών·
(γ) παραλείπει να συµµορφωθεί σε οποιαδήποτε υποχρέωση ή όρο που επιβάλλεται ή
παραλείπει να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη που απαιτείται να εκτελεστεί από αυτό,
δυνάµει του παρόντος Νόµου και των εκδιδόµενων δυνάµει αυτού Κανονισµών,
∆ιαταγµάτων και Ειδοποιήσεων, προκαλώντας ζηµιά σε πρόσωπο ή περιουσία,
διαπράττει αδίκηµα για το οποίο υπόκειται σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, σε
φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο ποινές µαζί και σε
περίπτωση δεύτερης ή µεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν
υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις σαράντα
χιλιάδες ευρώ (€40.000) ή και στις δύο ποινές µαζί.

7(β) του 81(Ι) του
1999.

2(α) του 67/63.

(2Α) Όταν αδίκηµα δυνάµει του παρόντος άρθρου διαπράττεται από επιβλέποντα
µηχανικό σε σχέση µε την εκπλήρωση των καθηκότων του ως επιβλέποντα µηχανικού,
στα πλαίσια υπαλληλικής ή άλλης εξηρτηµένης εργασιακής σχέσης µε επιχειρηµατία
ανάπτυξης γης, τότε ο επιχειρηµατίας αυτός είναι συνένοχος µε τον επιβλέποντα
µηχανικό δυνάµει του παρόντος Νόµου κατά τον ίδιο τρόπο στην ίδια έκταση ως αν
αυτός είχε προσωπικά διαπράξει το αδίκηµα.
(3) Επιπρόσθετα µε οποιαδήποτε άλλη ποινή που καθορίζεται από το άρθρο αυτό, το
∆ικαστήριο, ενώπιον του οποίου καταδικάζεται πρόσωπο για οποιοδήποτε ποινικό
αδίκηµα δυνάµει του εδαφίου (1), δύναται να διατάξει —
(α) όπως η οικοδοµή ή οποιοδήποτε τµήµα αυτής, ανάλογα µε την περίπτωση, σε σχέση
µε την οποία το ποινικό αδίκηµα διαπράχτηκε κατεδαφιστεί ή µετακινηθεί εντός
τέτοιου χρόνου ως ήθελε καθοριστεί σε τέτοιο διάταγµα, αλλά σε καµιά περίπτωση δεν
υπερβαίνει τους δύο µήνες, εκτός αν στο µεταξύ ληφθεί άδεια σε σχέση µε αυτή από
την αρµόδια αρχή:
Νοείται ότι η αρχή αυτή δύναται, κατά τη χορήγηση τέτοιας άδειας, να επιβάλει
τέτοιους όρους ως ήθελε αυτή θεωρήσει σκόπιµο και οι διατάξεις του άρθρου 4
εφαρµόζονται σε κάθε τέτοια άδεια.

2(α) του 108/88.
7(β) του 81(Ι) του
1999.

(β) σε περίπτωση οικοδοµής για την οποία δε χορηγήθηκε το σχετικό πιστοποιητικό
έγκρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10, ή όταν 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 ∆ικαστηρίου, αλλά δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες, εκτός αν στο
µεταξύ εξασφαλιστεί το σχετικό πιστοποιητικό έγκρισης ή η σχετική άδεια για τη
συγκεκριµένη χρήση απο την αρµόδια αρχή:
Νοείται ότι η αρµόδια αρχή, κατά την έκδοση της πιο πάνω αναφερόµενης άδειας,
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δύναται να επιβάλλει τους όρους που θεωρεί σκόπιµους και οι διατάξεις του άρθρου 4
εφαρµόζονται για κάθε τέτοια άδεια ή πιστοποιητικό.
(γ) το πρόσωπο που καταδικάστηκε να καταβάλει τα έξοδα της διαδικασίας και
οποιαδήποτε δικαιώµατα που σχετίζονται µε την κατηγορία, τα οποία το πρόσωπο αυτό
ώφειλε να είχε καταβάλει και τα οποία παρέλειψε ή αρνήθηκε ή αµέλησε να καταβάλει.
2(β) του 67/63.
4(α) του 13/74.
2 του 15/83.
3(β) του 108/88.

3(β) του 13/74.
Κεφ. 6
11 του 1965.
14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
49 του 1970
58 του 1972. ∆.Ν.
Τόµ. ΙΙ, Σελ. 120,
Επίσηµη
Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης
Παράρτηµα Τρίτο:
20.5.1954
21.6.1956
8.5.1958,

(3Α) Το ∆ικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατηγορία που προσάχθηκε
εναντίον κάποιου προσώπου για αδίκηµα που διαπράχθηκε κατά παράβαση του εδαφίου
(1) δύναται κατόπι αίτησης ex parte να διατάξει αναστολή κάθε περαιτέρω εργασίας
αναφορικά µε κάποια υπό ανέγερση, κατεδάφιση, κατασκευή ή ανοικοδόµηση
οικοδοµή ή οδό ή την υπό µετατροπή της εγκεκριµένης χρήσης της οικοδοµής , µέχρι
την τελική εκδίκαση της υπόθεσης αναφορικά µε την οποία προσάχθηκε η κατηγορία:
Νοείται ότι η έκδοση τέτοιου διατάγµατος υπόκειται στις διατάξεις του περί Πολιτικής
∆ικονοµίας Νόµου, των περί ∆ικαστηρίων Νόµων και των περί Πολιτικής ∆ικονοµίας
∆ιαδικαστικών Κανονισµών.

Επίσηµη
Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης
Παράρτηµα
∆εύτερο:
14.10.1965
23.12.1965
29.1.1969
24.10.1969
6.10.1972
18.1.1974
4.6.1976.
2(γ) του 67/63.

Κεφ. 155
93 του 1972
2 του 1975
12 του 1975.
2(γ) του 67/63.

3(1) του 166/87.

(4) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο εναντίον του οποίο εκδόθηκε διάταγµα δυνάµει των
διατάξεων του εδαφίου (3) ή (3Α) παραλείπει ή αµελεί να συµµορφωθεί µε τέτοιο
διάταγµα εντός του χρόνου που καθορίζεται σε αυτό, είναι νόµιµο για την αρµόδια
αρχή να εκτελεί το τέτοιο διάταγµα και τα έξοδα που έγιναν για την εκτέλεση αυτού
καταβάλλονται στην αρµόδια αρχή από το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε το
διάταγµα και τα έξοδα αυτά θεωρούνται ως ποινή εντός της έννοιας του περί Ποινικής
∆ικονοµίας Νόµου και η καταβολή επιβάλλεται κατά συνέπεια αυτών.

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγµα δυνάµει του
εδαφίου (3) ή (3Α), το οποίο δεν υπακούει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τέτοιο
διάταγµα, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος ανεξάρτητα από το αν η αρµόδια αρχή
προχώρησε στην εκτέλεση ή εκτέλεσε το διάταγµα αυτό, και υπόκειται σε φυλάκιση για
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις εκάτο πενήντα λίρες ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της
χρηµατικής.
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(6) Όλες οι χρηµατικές ποινές που εισπράττονται σε σχέση µε οποιοδήποτε ποινικό
αδίκηµα που διαπράττεται κατά παράβαση του άρθρου αυτού καταβάλλονται στη
σχετική αρµόδια αρχή.
10(β) του 19(Ι) του
2016.

(7) Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει τον Υπουργό για τη διενέργεια προκαταρκτικών
εξετάσεων σε σχέση µε αδικήµατα που καθορίζονται στον παρόντα Νόµο και για την
προώθηση ποινικών διώξεων και του κοινοποιεί τις αποφάσεις που λαµβάνει ως προς
την επιβολή διοικητικών προστίµων.

11 του 19(Ι) του
2016.
Επιβολή
διοικητικού
πρόστιµου σε
ιδιοκτήτη.

21.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ποινική ευθύνη δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος Νόµου, ιδιοκτήτης οικοδοµής –

(α) Ο οποίος ανεγείρει οικοδοµή, χωρίς προηγουµένως να έχει εξασφαλίσει άδεια
οικοδοµής, όπως απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 3 ή χωρίς η άδεια οικοδοµής
που εκδόθηκε να βρίσκεται σε ισχύ, όπως απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 5·
(β) στην οποία έχει επιβληθεί όρος σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδάφιου (1) του
άρθρου 6, ο οποίος αρνείται να κατασκευάσει την οδό η να καταβάλει στην αρµόδια
αρχή το µερίδιό του, το οποίο αντιστοιχεί στη υπολογιζόµενη δαπάνη κατασκευής της
οδού ως συνόλου·
(γ) ο οποίος παρέλειψε να ενηµερώσει έγκαιρα τον επιβλέποντα µηχανικό για το χρόνο
έναρξης των εργασιών υλοποίησης της άδειας οικοδοµής και τυχόν αναστολές στην
πορεία υλοποίησής της , σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 9Α·
(δ) για την οποία δεν έχει υποβάλει, εντός είκοσι µίας (21) ηµερών από τη ηµεροµηνία
συµπλήρωσης της εργασίας, αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 10:
Νοείται ότι, για υφιστάµενη οικοδοµή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10∆, η αρµόδια
αρχή µπορεί να προβεί σε ενέργειες που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, εφόσον δεν
υποβληθεί η δήλωση πρόθεσης ή και η αίτηση που ορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου
10∆, εντός των καθοριζόµενων προθεσµιών·
(ε) ο οποίος την κατέχει ή τη χρησιµοποιεί ή ενεργεί, ώστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
να κατέχει ή να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε τµήµα αυτής, χωρίς προηγουµένως να έχει
εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης, σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του άρθρου 10·
(στ) ο οποίος δεν έχει ενηµερώσει τον επιβλέποντα µηχανικό για την ηµεροµηνία
συµπλήρωσης των εργασιών του συνόλου της οικοδοµής ή τµήµατος της εργασίας·
7(α) του 111(Ι) του
2017.

(ζ) ο οποίος παραβαίνει όρο που επιβάλλεται δυνάµει των διατάξεων της
υποπαραγράφου (xv) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 9,
λαµβάνει από την αρµόδια αρχή σχετική ειδοποίηση στην οποία καταγράφεται η
παράβαση και το χρονικό περιθώριο στο οποίο πρέπει να ληφθούν µέτρα για άρση της.

7(β) του 111(Ι) του
2017.

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 28, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο
κάτοχος της άδειας οικοδοµής δεν λάβει τα απαραίτητα µέτρα για άρση της παράβασης
µέσα στο καθορισµένο χρονικό όριο που τίθεται στην ειδοποίηση, υπόκειται σε
διοικητικό πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για τις
παραβάσεις που καθορίζονται στις παραγράφους (α), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) του
εδαφίου (1) και πρόσθετα δύναται να του επιβληθεί ως διοικητικό πρόστιµο το κόστος
που πρέπει να καταβληθεί σύµφωνα µε την παράγραφο (β) του εδαφίου (1).
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12 του 19(Ι) του
2016.
Επιβολή
διοικητικού
προστίµου σε
µελετητή.

22.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ποινική ευθύνη δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος Νόµου, ο µελετητής του έργου, ο οποίος κατά την υποβολή της αίτησης για
έκδοση άδειας οικοδοµής υποβάλει στην αρµόδια αρχή έγγραφα, όπως απαιτείται από
τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 8, τα οποία είναι ελλιπή ή περιλαµβάνουν
λανθασµένα στοιχεία, λαµβάνει από την αρµόδια αρχή ειδοποίηση, η οποία
κοινοποιείται και στον ιδιοκτήτη, µε την οποία τον πληροφορεί για τις ελλείψεις ή/και
µετατροπές/προσθήκες που απαιτούνται στα έγγραφα που έχουν υποβληθεί και τον
καλεί να τα υποβάλει στην αρµόδια αρχή, εντός καθορισµένου χρονικού διαστήµατος
το οποίο δεν πρέπει να είναι µικρότερο των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών.
(2) Σε περίπτωση που ο µελετητής αδυνατεί να ανταποκριθεί εντός του καθορισµένου
στην ειδοποίηση χρονικού διαστήµατος, οφείλει να ενηµερώσει γραπτώς την αρµόδια
αρχή για τους λόγους για τους οποίους δεν µπορεί να ανταποκριθεί στην ειδοποίηση, σε
χρονικό διάστηµα το οποίο δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από τη
λήψη της ειδοποίησης.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 28, αν µετά τη λήψη της ειδοποίησης ο
µελετητής δεν συµµορφωθεί εντός των καθορισµένων προθεσµιών µε τις απαιτήσεις
που περιέχονται σε αυτήν, η αρµόδια αρχή δύναται να του επιβάλει διοικητικό πρόστιµο
που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

13 του 19(Ι) του
2016.
Επιβολή
διοικητικού
προστίµου σε
επιβλέποντα
µηχανικό.

23.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ποινική ευθύνη δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος Νόµου, επιβλέπων µηχανικός –

(α) Ο οποίος, σε περίοδο τριάντα (30) ηµερών από την αποπεράτωση της οικοδοµής,
δεν έχει υποβάλει στην αρµόδια αρχή πιστοποιητικό µε το οποίο να βεβαιώνεται η
συµπλήρωση της εργασίας ή θέµατος σε σχέση µε τα οποία εκδόθηκε η άδεια ή η
συµπλήρωση µεγάλου ποσοστού της εργασίας ή η έναρξη της χρήσης του συνόλου ή
τµήµατος της εργασίας, χωρίς να έχουν συµπληρωθεί πλήρως ή επακριβώς όλες οι
εργασίες που προνοούνται στην άδεια, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (3)
του άρθρου 10·
(β) οποίος δεν έχει υποβάλει στην αρµόδια αρχή πλήρη έκθεση αναφορικά µε την
εκτέλεση της εργασίας για την οποία εκδόθηκε η άδεια, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται
η εκτέλεση της εργασίας και κάθε θέµα σε σχέση µε το οποίο η εκτελεσθείσα εργασία
δεν είναι σύµφωνη µε την άδεια, όπως απαιτείται από τις διατάξεις του εδαφίου (4) του
άρθρου 10·
(γ) ο οποίος έχει υποβάλει πιστοποιητικό ή έκθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων (α) και (β), µε ελλιπή ή λανθασµένα στοιχεία,
λαµβάνει από την αρµόδια αρχή σχετική ειδοποίηση στην οποία καταγράφεται η
παράβαση και το χρονικό περιθώριο εντός του οποίου πρέπει να ληφθούν µέτρα για
άρση της.
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 28, σε περίπτωση που ο επιβλέπων
µηχανικός δεν λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για άρση της παράβασης εντός του
καθορισµένου χρονικού ορίου που τίθεται στην ειδοποίηση, υπόκειται σε διοικητικό
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).
΄Aδεια δυνάµει του
περί Αρχαιοτήτων
Νόµου.
3(α) του 28/74.
Κεφ. 31

24. Καµιά διάταξη στο Νόµο αυτό δεν επηρεάζει την εφαρµογή των άρθρων 8 και 11
του περί Αρχαιοτήτων Νόµου ή οποιουδήποτε νόµου που τροποποιεί ή αντικαθιστά
αυτόν, και καµιά άδεια η οποία εκδίδεται δυνάµει του Νόµου αυτού δεν ισχύει εκτός αν
και µέχρις ότου ληφθεί άδεια βάσει του πιο πάνω αναφερόµενου άρθρου 8 ή ανάλογα
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48 του 1964
32 του 1973
3(β) του 28/74.

µε την περίπτωση, του άρθρου 11 του πιο πάνω αναφερόµενου Νόµου.

Η Κυβέρνηση
εξαιρείται.

25. Καµιά διάταξη στο Νόµο αυτό δεν εφαρµόζεται στην Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας
ή σε οποιοδήποτε Τµήµα της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας.

2 του 66(Ι) του
2000.

Νοείται ότι οσάκις οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ανήκουσα στη ∆ηµοκρατία
εκµισθώνεται ή παραχωρείται η χρήση της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό,
υποχρεούται το πρόσωπο αυτό, προκειµένου να ανεγείρει οποιαδήποτε οικοδοµή επί
της ιδιοκτησίας αυτής, να εξασφαλίσει προηγουµένως κάθε δυνάµει του παρόντος
Νόµου απαιτούµενη άδεια, ως εάν η εν λόγω ιδιοκτησία να µην ανήκε στη ∆ηµοκρατία,
η δε αρµόδια αρχή κέκτηται αρµοδιότητα να επιλαµβάνεται και αποφασίζει επί
οιασδήποτε τέτοιας αίτησης υποβάλλεται σ’ αυτήν από το ειρηµένο πρόσωπο και ασκεί
σε σχέση µε αυτό όλες τις δυνάµει του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού
εκδιδόµενων Κανονισµών εξουσίες και αρµοδιότητες της, ως αν το πρόσωπο αυτό ήταν
ιδιοκτήτης της εν λόγω ιδιοκτησίας :
Νοείται περαιτέρω ότι εκτοπισθείς στον οποίο παραχωρείται η χρήση κρατικής γης σε
σχέδιο στέγασης ή αυτοστέγασης εξαιρείται από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας
από την αρµόδια αρχή δυνάµει του παρόντος Νόµου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
από την πράξη παραχώρησης.

Ειδική διάταξη
αναφορικά µε
Τµήµατα Ενόπλων
∆υνάµεων.

26.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις που περιέχονται στο Νόµο αυτό, αρµόδια αρχή,
για το σκοπό χορήγησης άδειας ή πιστοποιητικού έγκρισης δυνάµει του Νόµου αυτού,
σε σχέση µε οποιαδήποτε γη που ανήκει σε Τµήµα Ενόπλων ∆υνάµεων, είναι ο
∆ιευθυντής του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως:
Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, πριν από τη
χορήγηση οποιασδήποτε άδειας δυνάµει του άρθρου αυτού, θα συµβουλεύεται, αν
κρίνει αυτό ορθό, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου, εντός της περιοχής του οποίου
βρίσκεται η γη αυτή.
(2) Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως κατά την άσκηση των
εξουσιών του δυνάµει του άρθρου αυτού δύναται, όταν κατά τη γνώµη του αυτό είναι
επιθυµητό λόγω της φύσης της σκοπούµενης εργασίας, να µην απαιτεί οποιαδήποτε
άδεια ή πιστοποιητικό έγκρισης δυνάµει του άρθρου αυτού.
(3) Οι διατάξεις του άρθρου 11 δεν εφαρµόζονται σε οδό που χαράχθηκε ή που
κατασκευάστηκε από Τµήµα Ενόπλων ∆υνάµεων, δυνάµει οποιασδήποτε άδειας που
χορηγήθηκε από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως δυνάµει των
διατάξεων του άρθρου αυτού, και οποιαδήποτε τέτοια οδός, εκτός αν το Υπουργικό
Συµβούλιο διατάξει διαφορετικά, δεν θεωρείται δηµόσια οδός και οι δαπάνες επισκευής
και συντήρησης οποιασδήποτε τέτοιας οδού βαρύνουν το σχετικό Τµήµα Ενόπλων
∆υνάµεων.
(4) Τµήµα Ενόπλων ∆υνάµεων, άλλο από το Πολιτικό Τµήµα, εξαιρείται από την
καταβολή οποιωνδήποτε τελών δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού, ή
οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού.
(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού —
"γη που ανήκει σε Τµήµα Ενόπλων ∆υνάµεων" σηµαίνει οποιαδήποτε ακίνητη
ιδιοκτησία η οποία είναι εγγεγραµµένη επ’ ονόµατι Τµήµατος Ενόπλων ∆υνάµεων ή
οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία η οποία ανήκει, κατέχεται ή απολαύεται από την
Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας και η οποία διατέθηκε σε Τµήµα Ενόπλων ∆υνάµεων µε
ενοικίαση από, ή δυνάµει κάποιας άλλης διευθέτησης µε την Κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας, αλλά δεν περιλαµβάνει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που
ενοικιάστηκε ή που κατέχεται µε άλλο τρόπο από Τµήµα Ενόπλων ∆υνάµεων, η οποία
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δεν είναι εγγεγραµµένη επ’ ονόµατι αυτού, ή, η οποία δεν ανήκει, κατέχεται ή
απολαύεται από την Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας, εκτός από τέτοια ιδιοκτησία η οποία
τυγχάνει να είναι ενοικιασµένη ή να κατέχεται από Τµήµα Ενόπλων ∆υνάµεων για το
σκοπό ανέγερσης σ' αυτή προσωρινού καταυλισµού ή για οποιοδήποτε άλλο προσωρινό
σκοπό για τον οποίο το Τµήµα Ενόπλων ∆υνάµεων ικανοποιεί το Υπουργικό
Συµβούλιο ότι είναι τέτοιας φύσης ώστε, για το δηµόσιο συµφέρον, πρέπει να
εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου αυτού:
Νοείται ότι οποιοσδήποτε προσωρινός καταυλισµός ή οικοδοµή που ανεγέρθηκε για
οποιοδήποτε προσωρινό σκοπό σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που ενοικιάστηκε ή
που κατέχεται από Τµήµα Ενόπλων ∆υνάµεων για προσωρινό σκοπό, θα µετακινείται
από το Τµήµα αυτό όταν δεν χρειάζεται περαιτέρω ή όταν ο σκοπός αυτός έχει
εξυπηρετηθεί, εκτός αν ήθελε ληφθεί άδεια σε σχέση µε αυτό από τον ιδιοκτήτη της
τέτοιας ακίνητης ιδιοκτησίας από την κατάλληλη αρµόδια αρχή.
"Τµήµα Ενόπλων ∆υνάµεων" σηµαίνει τις Αρχές των Ναυτικών, Στρατιωτικών ή
Αεροπορικών ∆υνάµεων του Ηνωµένου Βασιλείου και περιλαµβάνει οποιοδήποτε
Τµήµα της Κυβέρνησης στο Ηνωµένο Βασίλειο (το οποίο αναφέρεται στο Νόµο αυτό
ως "Πολιτικό Τµήµα") αλλά δεν περιλαµβάνει τα Ινστιτούτα των Ναυτικών,
Στρατιωτικών ή Αεροπορικών ∆υνάµεων ή οποιαδήποτε παρόµοια ή φιλανθρωπικά
ιδρύµατα των ναυτικών, στρατιωτικών ή αεροπορικών δυνάµεων.
Επιφύλαξη.

27.—(α) Οποιαδήποτε άδεια που χορηγήθηκε νόµιµα και οποιοδήποτε διάταγµα που
εκδόθηκε νόµιµα δυνάµει οποιουδήποτε από τους Νόµους που καταργήθηκαν από το
Νόµο αυτό και η οποία ή το οποίο υπάρχει κατά την ηµεροµηνία της έναρξης της
ισχύος του Νόµου αυτού είναι έγκυρη και αποτελεσµατική και θεωρείται ότι η άδεια
χορηγήθηκε ή ότι το διάταγµα εκδόθηκε δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού.
(β) Oποιαδήποτε σχέδια που καταρτίστηκαν νόµιµα από οποιοδήποτε ∆ήµο δυνάµει
των διατάξεων του άρθρου 136 των περί ∆ήµων Νόµων του 1930 µέχρι 1945, και τα
οποία ισχύουν κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του Νόµου αυτού, είναι έγκυρα
και αποτελεσµατικά και θεωρούνται ότι καταρτίστηκαν δυνάµει των διατάξεων του
Νόµου αυτού.
(γ) Oποιοσδήποτε ειδικός κατάλογος που καταρτίστηκε νόµιµα από ∆ηµοτικό
Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 138 των περί ∆ήµων Νόµων του 1930
µέχρι 1945, και ο οποίος ισχύει κατά την ηµεροµηνία της έναρξης της ισχύος του
Νόµου αυτού, είναι έγκυρος και αποτελεσµατικός ωσάν ο Νόµος αυτός δεν είχε
θεσπιστεί.
(δ) Oποιαδήποτε διοικητική πράξη που εκδόθηκε δυνάµει οποιουδήποτε από τους
Νόµους ή τα άρθρα των Νόµων που καταργούνται από το Νόµο αυτό, η οποία
πραγµατεύεται ζητήµατα σε σχέση µε τα οποία εκδίδονται Κανονισµοί δυνάµει των
διατάξεων του Νόµου αυτού ή τα οποία είναι ασυµβίβαστα µε οποιοδήποτε από τους
Κανονισµούς αυτούς, ακυρώνεται µε την έκδοση των Κανονισµών αυτών.

14 του 19(Ι) του
2016.
Ειδικές ρυθµίσεις
σε σχέση µε την
επιβολή
διοικητικού
προστίµου.

28.-(1) ∆ιοικητικό πρόστιµο επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αρµόδιας
αρχής, η οποία βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στο
ενδιαφερόµενο πρόσωπο ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς, µέσα
σε προθεσµία δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίµου.

(2) Η αρµόδια αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο δυνάµει των διατάξεων των άρθρων
21, 22 και 23 µε γραπτή και αιτιολογηµένη απόφασή της, η οποία αποστέλλεται στο
επηρεαζόµενο πρόσωπο και η οποία –
(α) Καθορίζει την παράβαση,
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(β) πληροφορεί το επηρεαζόµενο πρόσωπό περί του δικαιώµατός του να προσβάλει την
απόφαση µε ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
18, και
(γ) καθίσταται εκτελεστή µε την εν λόγω διαβίβασή της.
(3) Η αρµόδια αρχή δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιµο, να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε
ανάληψη δέσµευσης που παρέχεται έναντί της από τον παραβάτη ή εκ µέρους του
παραβάτη αναφορικά µε τη γενόµενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή
αποκατάστασης αυτής και, σε κάθε περίπτωση, η αρµόδια αρχή µεριµνά, ώστε να µην
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο και ποινή συνεπεία καταδίκης για τέλεση ταυτόχρονα
ποινικού αδικήµατος.
(4) Η αρµόδια αρχή εισπράττει το διοικητικό πρόστιµο το οποίο επιβάλλεται δυνάµει
των διατάξεων των άρθρων 21, 22 και 23 όταν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσµίες που
προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 18 για άσκηση προσφυγής ή, σε περίπτωση
µη ικανοποίησης από την απόφαση του Υπουργού, σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του
άρθρου 18, όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών
προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 18.
(5) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωµής του κατά τον παρόντα Νόµο επιβαλλόµενου
από την αρµόδια αρχή διοικητικού προστίµου, η αρµόδια αρχή λαµβάνει δικαστικά
µέτρα και το οφειλόµενο ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόµενο προς τη
∆ηµοκρατία.
(6) Ο Υπουργός καθορίζει µε οδηγίες του τα ενδεικτικά κριτήρια υπολογισµού του
ύψους επιβαλλόµενου δυνάµει των άρθρων 21, 22 και 23 διοικητικού πρόστιµου, χωρίς
τούτο να περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια της αρµόδιας αρχής να αποφασίζει ελεύθερα
περί του ύψους του µε βάση τα κατά περίπτωση πραγµατικά περιστατικά.
14 του 19(Ι) του
2016.
Αστική ευθύνη.
Κεφ. 148.
87 του 1973
54 του 1978
156 του 1985
41 του 1989
73(Ι) του 1992
101(Ι) του 1996
49(Ι) του 1997
29(Ι) του 2000
154(Ι) του 2002
129(Ι) του 2006
171(Ι) του 2006
82(Ι) του 2008.

29.-(1) Παράβαση υποχρέωσης που επιβάλλεται από τον παρόντα Νόµο και τους
Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού, αποτελεί αστικό αδίκηµα δυνάµει των
διατάξεων του περί Αστικών Αδικηµάτων Νόµου, έναντι οποιουδήποτε προσώπου
µπορεί να υποστεί ζηµιά από την παράβαση της υποχρέωσης αυτής.

(2) Παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης δυνάµει του παρόντος Νόµου από
οποιοδήποτε πρόσωπο, δηµιουργεί, µε την επιφύλαξη των νοµικών αρχών που
εφαρµόζονται σε αγωγές για αθέτηση θέσµιων καθηκόντων, αγώγιµο δικαίωµα προς
όφελος του ζηµιωθέντος προσώπου.
(3) Η δυνάµει του εδαφίου (2) ευθύνη, δεν δύναται να περιοριστεί ή να αποκλειστεί µε
οποιοδήποτε συµβατικό όρο, µε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή µε οποιαδήποτε άλλη
πρόνοια.
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15 του 19(Ι) του
2016.
Έναρξη της ισχύος
του παρόντος
Νόµου.
19(Ι) του 2016.

19(Ι) του 2016.

19(Ι) του 2016.

15.-(1) Ο παρών Νόµος [19(Ι) του 2016] τίθεται σε ισχύ δύο (2) µήνες από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διατάξεις των παραγράφων (α) και
(β) του άρθρου 2 του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών (Τροποποιητικού) Νόµου
του 2016 τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία που καθορίζει ο Υπουργός µε
γνωστοποίησή του, η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), για υφιστάµενη οικοδοµή όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 10∆, οι διατάξεις της παραγράφου (ε) του άρθρου 21, όπως αυτό
τροποποιείται µε το άρθρο 11 του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2016, τίθενται σε ισχύ πέντε (5) χρόνια από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

10 του 47(Ι) του 2011
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[Άρθρο 10∆(1) και 10∆(12)]
5(α) του 40(Ι) του 2015.
Παρατυπίες για τις οποίες είναι δυνατό να χορηγηθεί πιστοποιητικό έγκρισης από την
αρµόδια αρχή:
1. Παρατυπίες σε υφιστάµενες οικοδοµές (εξαιρουµένων των τουριστικών
καταλυµάτων, των βιοµηχανικών οικοδοµών, των σύνθετων εµπορικών κέντρων και
άλλων οικοδοµών ανάλογης κλίµακας) όταν αυτές αφορούν τα ακόλουθα:
(α) Τροποποιήσεις όταν αυτές:
(i) δεν αυξάνουν το εγκριθέν δοµήσιµο εµβαδόν, ή
(ii) αλλοιώνουν την εξωτερική αισθητική της οικοδοµής, ή
(iii) αυξάνουν το εγκριθέν δοµήσιµο εµβαδόν µέχρι ποσοστού 10% ανά αυτοτελή
µονάδα, από το οποίο το ήµισυ αφορά σε τροποποιήσεις εντός του εγκριµένου
κελύφους οικοδοµής, νοουµένου ότι δεν επηρεάζονται ουσιωδώς οι ανέσεις των
εφαπτόµενων ιδιοκτησιών ή τµηµάτων της ιδιοκτησίας.
(β) Λανθασµένη χωροθέτηση της οικοδοµής εντός ιδιοκτησίας, µε αποτέλεσµα να µην
τηρούνται οι απαιτούµενες ελάχιστες αποστάσεις που καθορίζονται στην ισχύουσα
νοµοθεσία από τα όρια της ιδιοκτησίας ή µεταξύ οικοδοµών µέσα στην ιδιοκτησία,
νοουµένου ότι είναι δυνατή η άνετη και αυτοτελής κάρπωση της οικοδοµής ή τµήµατος
οικοδοµής και δεν επηρεάζονται ουσιωδώς οι ανέσεις των εφαπτόµενων ιδιοκτησιών ή
τµηµάτων της ιδιοκτησίας.
(γ) Σε περίπτωση ενιαίας ανάπτυξης στην οποία η γη θα διαχωριστεί σε αυτοτελή
τµήµατα, λανθασµένη χωροθέτηση µονάδας της οικοδοµής, η οποία έχει ως
αποτέλεσµα επέµβαση σε ξένη ιδιοκτησία ή σε κρατική ιδιοκτησία, και µόνο για όσες
αυτοτελείς µονάδες της οικοδοµής δεν επεµβαίνουν στη ξένη ή στην κρατική
ιδιοκτησία και µπορούν να τύχουν άνετης, αυτοτελούς κάρπωσης.
(δ) Μη εφαρµογή των όρων άδειας, που σχετίζονται µε την κατασκευή ή την
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ικανοποιητική κατασκευή έργων υποδοµής που προνοούνται στην άδεια. Το
πιστοποιητικό έγκρισης είναι δυνατό να εκδοθεί εφόσον δεν επηρεάζεται η αυτοτελής
λειτουργία και κάρπωση της οικοδοµής ή τµήµατος της, υπό την προϋπόθεση ότι τα
έργα που δεν υλοποιήθηκαν θα εκτελεσθούν σε προθεσµία που καθορίζεται από την
αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τους όρους της άδειας:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αρνείται ή παραλείπει να υλοποιήσει
κατασκευές που καθορίζονται µε όρο σε άδεια και αφορούν τις υποδοµές της οικοδοµής
η αρµόδια αρχή είναι δυνατόν να αποδεχθεί την υλοποίηση των υπολειπόµενων
κατασκευών από άλλο πρόσωπο που έχει συµφέρον στην οικοδοµή.
5(β) του 40(Ι) του
2015.

Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
30.4.1999.

Νοείται περαιτέρω ότι, δεν είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού έγκρισης από την
αρµόδια αρχή για παρατυπίες που αφορούν σε όρους της άδειας οικοδοµής που
σχετίζονται µε την εφαρµογή του Κανονισµού 61Η των περί Ρυθµίσεως Οδών και
Οικοδοµών Κανονισµών αναφορικά µε υφιστάµενες οικοδοµές για τις οποίες εκδόθηκε
άδεια οικοδοµής µετά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος των περί Ρυθµίσεως Οδών
και Οικοδοµών (Τροποποιητικών) Κανονισµών του 1999.

2. Παρατυπίες σε υπό δηµιουργία οικόπεδο:
Μη εφαρµογή των όρων άδειας, που σχετίζονται µε την κατασκευή ή την ικανοποιητική
κατασκευή έργων υποδοµής που προνοούνται στην άδεια. Το πιστοποιητικό έγκρισης
είναι δυνατό να εκδοθεί εφόσον δεν επηρεάζεται η αυτοτελής λειτουργία και κάρπωση
οικοπέδων του διαχωρισµού ή φάσης του διαχωρισµού, υπό την προϋπόθεση ότι τα
έργα που δεν υλοποιήθηκαν θα εκτελεστούν σε προθεσµία που καθορίζεται από την
αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τους όρους της άδειας:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αρνείται ή παραλείπει να υλοποιήσει
κατασκευές που καθορίζονται µε όρο σε άδεια και αφορούν τις υποδοµές του
διαχωρισµού, η αρµόδια αρχή είναι δυνατό να συµπληρώσει τις υπολειπόµενες
κατασκευές και να απαιτήσει την καταβολή της δαπάνης από τον ιδιοκτήτη, σύµφωνα
µε τον παρόντα Νόµο. Σε περίπτωση περαιτέρω άρνησης του ιδιοκτήτη, η αρχή είναι
δυνατό να προσφύγει στο δικαστήριο και να απαιτήσει την καταβολή του ποσού που
δαπανήθηκε µε τόκο.
2 του 52(Ι) του 1996.
Ειδική διάταξη.

2. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόµου ή των
Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση αυτόν, στην περίπτωση που σε οικοδοµή
λειτουργεί ανελκυστήρας είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση και λειτουργία εντός αυτού
τηλεφωνικής συσκευής. Στην περίπτωση υφιστάµενων ανελκυστήρων η υποχρέωση
εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεφωνικών συσκευών µπορεί να γίνει µέσα σε έξι
µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου.

3 του 35(Ι) του 1999.
Ειδικές διατάξεις.

(1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόµου ή των κανονισµών που
εκδίδονται µε βάση αυτόν, το στηθαίο που ανεγείρεται σε οποιοδήποτε όροφο
οικοδοµής, καθώς και στο ισόγειο όπου απαιτείται, έχει ελάχιστο καθαρό ύψος 1,10 µ.
(2) Για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου το Υπουργικό
Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς.

8 του 81(Ι) του 1999.
΄Εναρξη της ισχύος
του παρόντος Νόµου
και µεταβατική
διάταξη.

8.—(1) Ο παρών Νόµος (81(Ι) του 1999) τίθεται σε ισχύ δύο µήνες µετά την
ηµεροµηνία της δηµοσίευσης του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(2) Η νέα επιφύλαξη η οποία εισάγεται ως πρώτη επιφύλαξη στο εδάφιο (2) του άρθρου
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10 του βασικού νόµου δεν εφαρµόζεται για έργα για τα οποία η άδεια, δυνάµει του
άρθρου 3 του βασικού νόµου, έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του
παρόντος Νόµου.
3 του 34(Ι) του
2012.

3.(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο
παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(2) Η ισχύς του εδαφίου (β) του άρθρου 2 του παρόντος Νόµου θεωρείται ότι άρχισε
την 8η Απριλίου 2011.

3 του 149(Ι) του
2012.

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

3 του 53(Ι) του
2021.

3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου αρχίζει µε τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2021.
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