
Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων

βάσει της νέας πολιτικής
αδειοδότησης της ανάπτυξης



Προαπαιτούμενα για την 
Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης για 
πολεοδομική/οικοδομική αδειοδότηση:
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για
πολεοδομική/οικοδομική αδειοδότηση βάσει της νέας πολιτικής αδειδότησης της
ανάπτυξης απαιτούνται τα ακόλουθα:

 Εγγραφή φυσικού/νομικού προσώπου στη διαδικτυακή πύλη «ΑΡΙΑΔΝΗ»

 Εξασφάλιση Βεβαίωσης ΕΤΕΚ Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης

 Ισχύει για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

 Αφορά Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς

 Αποτελεί υποχρέωση μόνον για την υποβολή αιτήσεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο της
νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης

 Υπολογισμός των δικαιωμάτων για την αιτούμενη ανάπτυξη

 Δυνατότητα πληρωμής των δικαιωμάτων μέσω της jcc από πελάτη

 Έντυπο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (εκδίδεται από το ΕΤΕΚ)



Ετήσια Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος



Βεβαίωση ΕΤΕΚ Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης

 Σημαντικό νέο στοιχείο της νέας διαδικασίας αδειοδότησης, είναι η υποχρέωση
ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης του Αρχιτέκτονα και Πολιτικού μηχανικού
που εκπονούν και υποβάλλουν τις αναγκαίες μελέτες.

 Για ικανοποίηση της απαίτησης αυτής μαζί με τις απαιτούμενες μελέτες και
έντυπα θα προσκομίζεται στις αρμόδιες πολεοδομικές/ οικοδομικές αρχές
σχετική βεβαίωση από το ΕΤΕΚ ότι ικανοποιείται η απαίτηση ασφάλισης που
θέτουν η Εγκύκλιος 1 του 2020 η Εντολή 2 του 2020 του Υπουργού
Εσωτερικών και η ΚΔΠ 388/2020.

 Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το ΕΤΕΚ.

 Σημείωση: Nοείται πως οι εταιρείες μελετών που είναι εγγεγραμμένες στον
κλάδο αρχιτεκτονικής ή πολιτικής μηχανικής και κατέχουν σε ισχύ πιστοποιητικό
εγγραφής πληρούν την απαίτηση ασφάλισης.



Βεβαίωση ΕΤΕΚ Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης



Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος 
για έκδοση Βεβαίωσης Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης 
από το ΕΤΕΚ

 Το αίτημα για έκδοση της βεβαίωσης Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης από το
ΕΤΕΚ γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΤΕΚ.

 Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή αιτήματος έκδοσης βεβαίωσης για την
ασφάλιση είναι η: https://formfaca.de/sm/FL3l4P1DN

 Οι ενδιαφερόμενοι είτε ως Φυσικά Πρόσωπα είτε εκ μέρους Εταιρείας Μελετών θα
συμπληρώνουν τα στοιχεία τους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα επισυνάπτουν
ενυπόγραφη από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, βεβαίωση ασφάλισης, η οποία
περιέχεται ως παράρτημα στους σχετικούς Εσωτερικούς Κανονισμούς του ΕΤΕΚ.

 Με την ενυπόγραφη από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες βεβαίωση γίνεται αποδοχή
ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις, όροι και απαιτήσεις της Ασφάλισης
Επαγγελματικής Ευθύνης που οφείλουν να έχουν οι μελετητές (αρχιτέκτονες
και πολιτικοί μηχανικοί).

 Εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις, το ΕΤΕΚ στέλνει το το συντομότερο δυνατό
τη βεβαίωση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δηλώθηκε από τον αιτητή, χωρίς
την απαίτηση καταβολής οποιουδήποτε τέλους.



Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος 
για έκδοση Βεβαίωσης Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης 
από το ΕΤΕΚ



Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος 
για έκδοση Βεβαίωσης Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης 
από το ΕΤΕΚ



Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος 
για έκδοση Βεβαίωσης Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης 
από το ΕΤΕΚ



Βεβαίωση ΕΤΕΚ Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης
Ελάχιστες Προϋποθέσεις Όροι και Απαιτήσεις

3. Αποδεκτές προδιαγραφές και όροι της σύµβασης

3.1 Το πεδίο εφαρµογής τους ασφαλιστηρίου καθώς και οι ελάχιστα αποδεκτοί όροι 
και προδιαγραφές είναι οι εξής : 

α. Υπηρεσίες που καλύπτονται: Όλες οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει το φυσικό 
πρόσωπο και για τις οποίες λαµβάνει άδεια από το ΕΤΕΚ 

β. Ορισµός ασφαλισµένου: το φυσικό πρόσωπο και το προσωπικό του 

γ. Ορισµός Κάλυψης: Ασφαλιστική Κάλυψη Έναντι Αστικής Ευθύνης για Επαγγελµατική
Αµέλεια ή Παραλείψεις (Errors and Omissions) στην προσφορά των Υπηρεσιών 

δ. Ελάχιστο Όριο Κάλυψης: €300.000 ανά απαίτηση και περίοδο ασφάλισης 
συµπεριλαµβανοµένων εξόδων και τόκων 



Βεβαίωση ΕΤΕΚ Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης
Ελάχιστες Προϋποθέσεις Όροι και Απαιτήσεις

3. Αποδεκτές προδιαγραφές και όροι της σύµβασης

ε. Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος: δεν εφαρµόζεται, Συστήνεται αναδροµική
ισχύς από την ηµέρα υποβολής της πρώτης αίτησης κάτω από το νέο πλαίσιο
αδειοδότησης στ. Γεωγραφικά Όρια: Κυπριακή ∆ηµοκρατία (ελεγχόµενες από την
Κυπριακή ∆ηµοκρατία περιοχές)

ζ. ∆ίκαιο/ ∆ικαιοδοσία: Κυπριακά ∆ικαστήρια Κυπριακής ∆ηµοκρατίας η. Μέγιστη
αποδεκτή απαλλαγή: 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών που δηλώθηκε στην
ασφαλιστική εταιρεία θ. Ελάχιστη προειδοποίηση για ακύρωση ή µη ανανέωση: 60
µέρες

ι. Περίοδος κάλυψης: Ετήσια

κ. Αποδεκτές εξαιρέσεις: Μόνο αυτές που καθορίζονται στο σχετικό µέρος



Απαιτούμενα Έγγραφα για Υποβολή Ηλεκτρονικής 
Αίτησης για Πολεοδομική Αδειοδότηση:

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για πολεοδομική
αδειοδότηση βάσει της νέας πολιτικής αδειδότησης της ανάπτυξης απαιτούνται
επιπρόσθετα τα ακόλουθα:

 Εξασφάλιση πιστοποιητικού εγγραφής της προς ανάπτυξη ιδιοκτησίας που να
αποτυπώνει το πραγματικό καθεστώς κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και σε
περίπτωση που η αίτηση είναι υποθηκευμένη, δήλωση του ενυπόθηκου δανειστή ότι
δεν ενίσταται στην αιτούμενη αίτηση.

 Για τις αιτήσεις που εμπίπτουν σε περιοχές όπου Πολεοδομική Αρχή είναι ο οικείος
Επαρχιακός Λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, δεν απαιτείται η
υποβολή πιστοποιητικού εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας.

 Πρόσφατο επίσημο κτηματικό σχέδιο της προς ανάπτυξη ιδιοκτησίας που να
αποτυπώνει το παραγκαμτικό καθεστώς κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στη
μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα το οποίο να δείχνει τη χωροθέτηση της αιτούμενης
ανάπτυξης.
 Για τις αιτήσεις που εμπίπτουν σε περιοχές όπου Πολεοδομική Αρχή είναι ο οικείος Επαρχιακός

Λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, δεν απαιτείται η υποβολή επίσημου κτηματικού
σχεδίου, αλλά η ανεπίσημου κτηματικού σχεδίου, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί από την διαδικτυακή
πύλη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.



Απαιτούμενα Έγγραφα για Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης για 
Πολεοδομική Αδειοδότηση:

 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση βάσει της Εντολής 2/2020 για 
πολοεοδομική άδεια

 Συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση (Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας) 
υπογεγραμμένη από τον μελετητή

 Απαιτείται η καταγραφή του αριθμού Εξουσιοδότησης Εντολέα Σε Εγγεγραμμένους 
Μηχανικούς Για Παροχή Υπηρεσιών που εκδίδεται από το ΕΤΕΚ 

 Πρότυπο Χωροταξικό Διάγραμμα

 Βεβαίωση ΕΤΕΚ Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης

 Ετήσια Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος μελετητή

 Για εταιρείες μελετών: Πιστοποιητικό Εγγραφής Εταιρείας Μελετών

 Υπολογισμός και Πληρωμή Δικαιωμάτων για την αιτούμενη ανάπτυξη





Ετήσια Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος



Αίτηση βάσει της Εντολής 2/2020 
για Πολεοδομική Αδειοδότηση



Αίτηση βάσει της Εντολής 2/2020 
για Πολεοδομική Αδειοδότηση



Υπεύθυνη Δήλωση (Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας)



Υπεύθυνη Δήλωση (Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας)



Υπεύθυνη Δήλωση (Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας)



Υπεύθυνη Δήλωση (Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας)



Υπεύθυνη Δήλωση (Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας)



Υπεύθυνη Δήλωση (Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας)



Υπεύθυνη Δήλωση (Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας)



Πρότυπο Χωροταξικό Διάγραμμα



Σχέδια και Φωτογραφίες αιτούμενης ανάπτυξης



Βεβαίωση ΕΤΕΚ Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης



Πιστοποιητικό Εγγραφής Εταιρείας Μελετών 



Πιστοποιητικό Εγγραφής Ακίνητης Ιδιοκτησίας



Πιστοποιητικό Εγγραφής Ακίνητης Ιδιοκτησίας



Πιστοποιητικό Εγγραφής Ακίνητης Ιδιοκτησίας



Διαδικασία Έκδοσης Τοπογραφικού Σχεδίου



Διαδικασία Έκδοσης Τοπογραφικού Σχεδίου



Διαδικασία Έκδοσης Τοπογραφικού Σχεδίου



Τοπογραφικό Σχέδιο



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ



Υπολογισμός Δικαιωμάτων για Αιτούμενη Ανάπτυξη



Απόδειξη Πληρωμής Δικαιωμάτων για Αιτούμενη Ανάπτυξη



Απαιτούμενα Έγγραφα για Υποβολή 
Ηλεκτρονικής Αίτησης για Οικοδομική 
Αδειοδότηση (ΚΔΠ 388/2020):
 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση για οικοδομική αδειοδότηση 

 Αντίγραφο Πολεοδομικής Άδειας

 Εκσυγχρονισμένος Τίτλος Ιδιοκτησίας 

 Δεν εφαρμόζεται σε περιοχές που αρμόδια αρχή είναι ο εκάστοτε Έπαρχος)

 Κτηματικό Σχέδιο (Επίσημο Τοπογραφικό Σχέδιο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πρόσφατης 
έκδοσης, υπογεγραμμένο από το μελετητή, όπου η προτεινόμενη οικοδομή περιλαμβάνεται κατά κλίμακα στο 
κτηματικό σχέδιο. 

 Για τις περιοχές όπου αρμόδια αρχή είναι ο οικείος Έπαρχος δεν υποβάλλεται επίσημο τοπογραφικό σχέδιο αλλά 
τοπογραφικό σχέδιο το οποίο εξασφαλίζεται από τη διαδικτυακή πύλη “ΑΡΙΑΔΝΗ”

 Σχέδια (να φέρουν τη σφραγίδα και την υπογραφή του Εξουσιοδοτημένου Μελετητή)

 Ετήσια Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

 Υπεύθυνη Δήλωση Μελετητών Έργου

 Στατική και Αντισεισμική Μελέτη

 Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

 Μελέτη Μηχανολογικής Εγκατάστασης (όπου εφαρμόζεται)



Απαιτούμενα Έγγραφα για Υποβολή 
Ηλεκτρονικής Αίτησης για Οικοδομική 
Αδειοδότηση (ΚΔΠ 388/2020):
 Γεωλογική Μελέτη (όπου εφαρμόζεται)

 Αποχετευτικά Σχέδια (όπου εφαρμόζεται)

 Εξουσιοδότηση Εντολέα σε Εγγεγραμμένους Μηχανικούς Για Παροχή Υπηρεσιών που εκδίδεται από 
το ΕΤΕΚ που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3(ε)(ii) του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου)

 Έγγραφη Βεβαίωση 8Α που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8Α του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου 

 Βεβαίωση ΕΤΕΚ Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης

 Βεβαίωση Εξόφλησης Μελετητή (αφορά όλους τους μελετητές)

 Ετήσια Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος μελετητή

 Πιστοποιητικό Εγγραφής Εταιρείας Μελετών και Πρόσφατο Πιστοποιητικό Διευθυντών Εταιρείας (όπου 
εφαρμόζεται)

 Συγκατάθεση Ενυπόθηκου Δανειστή (όπου εφαρμόζεται)

 Βεβαίωση Πληρωμής Δικαιωμάτων Υδατοπρομήθειας (όπου εφαρμόζεται)

 Υπολογισμός και Πληρωμή Δικαιωμάτων για την αιτούμενη ανάπτυξη



Ετήσια Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος



Εξουσιοδότηση Εντολέα σε Εγγεγραμμένους Μηχανικούς 
για Παροχή Υπηρεσιών



Λήψη Εντύπων Έξουσιοδήτησης Εντολέα 
και Έγγραφης Βεβαίωσης 8Α
 Δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης των εντύπων μέσω συστήματος που 

έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

 Το σύστημα έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή για Φυσικά Πρόσωπα και 
έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή για Εταιρείες Μελετών που είναι 
εγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ

 Μέσω του συστήματος είναι δυνατή η ηλεκτρονική καταχώρηση των 
απαιτούμενων πληροφοριών για την συμπλήρωσή τους. 

 Με την εισδοχή ενός μέλους στο σύστημα, τα στοιχεία του μέλους 
καταχωρούνται αυτόματα στα έντυπα.

 Η ηλεκτρονική μορφή των εντύπων, εμπεριέχει ψηφιακό υδατόσημο 
(digital watermark), για σκοπούς προστασίας από αντιγραφή ή / και 
παραποίηση.



Αίτηση για Άδεια Οικοδομής



Αίτηση για Άδεια Οικοδομής



Αίτηση για Άδεια Οικοδομής



Αίτηση για Άδεια Οικοδομής



Αίτηση για Άδεια Οικοδομής



Αίτηση για Άδεια Οικοδομής



Υπεύθυνη Δήλωση Μελετητών του Έργου



Υπεύθυνη Δήλωση Μελετητών του Έργου



Βεβαίωση Εξόφλησης Μελετητή



Βεβαίωση Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης



Πιστοποιητικό Εγγραφής Ακίνητης Ιδιοκτησίας



Πιστοποιητικό Εγγραφής Ακίνητης Ιδιοκτησίας



Πιστοποιητικό Εγγραφής Ακίνητης Ιδιοκτησίας



Τοπογραφικό Σχέδιο



Σχέδια και Μελέτες



Αρχιτεκτονικά Σχέδια και Μελέτη



Στατικά Σχέδια



Στατική και Αντισεισμική Μελέτη



Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης



Μηχανολογικά Σχέδια



Υπολογισμός Δικαιωμάτων Αιτούμενης Ανάπτυξης



Υπολογισμός Δικαιωμάτων Αιτούμενης Ανάπτυξης



Ηλεκτρονική Αίτηση



Επόμενοι Στόχοι

 Ένταξη στην Ηλεκτρονική Υποβολή αιτήσων για πολεοδομική/ 
οικοδομική αδειοδότηση μεγαλύτερου αριθμού αναπτύξεων στο 
σύστημα, όπως οι ακόλουθες κατηγορίες οικοδομών σε εγγεγραμμένο ή 
υπό δημιουργία οικόπεδο:

 Κατοικίες (μέχρι τετρακατοικία)

 Μέχρι και δώδεκα κατοικιών σε οριζόντια διάταξη, οι οποίες 
διαθέτουν κύριες εισόδους/ εξόδους κατά μήκος του διαδρόμου

 Μέχρι και είκοσι οικιστικών διαμερισμάτων σε πολυκατοικία

 Εμπορικής/γραφειακής ανάπτυξης και μεικτής εμπορικής-
γραφειακής-οικιστικής ανάτπυξης συνολικού ωφέλιμου εμβαδού 
μέχρι 1000τ.μ. σε συμβατικού μεγέθους οικόπεδο



Επόμενοι Στόχοι
 Εκσυγχρονισμός Οδηγού Ερμηνείας Πολεοδομικών Κανονισμών



Επόμενοι Στόχοι

 Ρύθμιση/ Απλοποίηση διαδικασίας Διαβουλεύσεων με Αρμόδιες
Αρχές/Κρατικά Τμήματα/Υπηρεσίες

 Aπλοποίηση Υπολογισμού Τελών για ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

 Άρση απαίτησης Δήμων για εκσυγχρονισμένους τίτλους ιδιοκτησίας και
επίσημων τοπογραφικών

 Ενθάρρυνση υπηρεσιών του κράτους για ηλεκτρονική διαχείριση των
υποβληθεισών αιτήσεων/διαβουλεύσων

 Πραγματοποίηση Σεμιναρίων από το ΕΤΕΚ με θέμα την ερμηνεία
κανονισμών, εντολών και άλλων κανονιστικών εγγράφων στο πλαίσιο
της δια βίου μάθησης.


