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Πρόεδρο και Μέλη
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών
Βουλή των Αντιπροσώπων
Λευκωσία
Αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές,
Ο Περί Μεταφοράς Αναπτυξιακών ∆ικαιωµάτων Νόµος του 2011
Κατ’ αρχήν θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε που µας καλέσατε στη σηµερινή συνεδρία
της Επιτροπής σας για να εκφέρουµε τις απόψεις µας ως επηρεαζόµενος κλάδος.
Παραθέτουµε πιο κάτω τις παρατηρήσεις µας επί του προτεινόµενου Νοµοσχεδίου:
Γενικά
1. Ο Νόµος να καλύπτει και την περίπτωση µεταφοράς Συντελεστή ∆όµησης (Σ.∆.) ή
έκδοση πιστοποιητικού και για ιδιωτικούς σκοπούς (όχι µόνο λόγω κοινής ωφελείας
ή επιβολής των απόψεων των Αρµοδίων Αρχών / Κράτους) – Ιδέ προοίµιο.
2.

Η φόρµουλα να απλοποιηθεί µε εκ των προτέρων γενικό καθορισµό της αξίας κάθε
τετραγωνικού µέτρου ανά περιοχή αντί να ακολουθείται η διαδικασία εκτίµησης της
αξίας των τετραγωνικών µέτρων από το Κτηµατολόγιο ώστε να µην δηµιουργείται
γραφειοκρατία και επιβάρυνση της εργασίας του Κτηµατολογίου (µια εκτίµηση στο
συντελεστή και µια στη µεταβίβαση) διότι πολλές φορές οι εκτιµήσεις δεν αξίζουν το
διοικητικό κόστος εκτίµησης. Ήδη υπάρχει σχετική εκτίµηση για σκοπούς πολεοδοµικής
αµνηστίας που µπορεί να προσαρµοστεί ανάλογα.

3.

Ως διαθέτουσες ιδιοκτησίες πρέπει να θεωρούνται όλες οι ιδιοκτησίες στις οποίες µε
βάση το Νόµο επιφυλάχθηκε ή τιτλοποιήθηκε ανεξάντλητος συντελεστής ή υπάρχουν
αναπτυξιακά δικαιώµατα τα οποία δεν χρησιµοποιούνται ή περιορίζονται σε
τετραγωνικά µέτρα για οιονδήποτε λόγο ή στις οποίες το εναποµένον τµήµα της
ιδιοκτησίας αχρηστεύεται λόγω των περιορισµών (π.χ. δεν δίδεται άδεια για
περισσότερους ορόφους, αυξηµένο οδικό δίκτυο-ρυµοτοµία, υπάρχει ζώνη προστασίας
της παραλίας και αργακιών, κ.λ.π.).

4. Η µεταφορά αναπτυξιακών δικαιωµάτων να γίνεται µεταξύ όλων των περιοχών
της ελεύθερης Κύπρου (δηλ. να µην απαιτείται ότι η διαθέτουσα ιδιοκτησία και
ιδιοκτησία υποδοχής να βρίσκονται στην ίδια περιοχή, ∆ήµο / κοινότητα ή επαρχία).
5. Μέχρι την πλήρη εφαρµογή του νόµου (ετοιµασία κανονισµών, κωδικών εκτιµήσεων,
περιοχών κλπ) να συνεχίσει η σηµερινή διαδικασία µέσω πολεοδοµικής αµνηστίας
και της διαδικασίας παρεκκλίσεων για µεταφορά Σ.∆.
6. Ο Νόµος και κανονισµοί να καλύπτουν και την περίπτωση διατήρησης
(πιστοποιητικό) και µετέπειτα µεταφοράς Σ.∆. εντός της ίδιας ακίνητης περιουσίας
στην περίπτωση µεγάλης ανάπτυξης η οποία γίνεται κατά φάσεις (σταδιακή
αδειοδότηση).
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7. Να διασφαλίζεται εκ των προτέρων η αύξηση της επιτρεπόµενης κάλυψης και
επιτρεπόµενου αριθµού ορόφων στην ιδιοκτησία υποδοχής, ώστε να είναι εφικτή η
αξιοποίηση του µεταφερόµενου Σ.∆.
8. Όλες οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται ανάπτυξη να γίνουν περιοχές υποδοχής
ώστε να µπορούν να δεχθούν εµβαδό µεταφερόµενου συντελεστή µέχρι και 10%
επί του υφιστάµενου (κτισµένου ή αδειοδοτηµένου) ή επιτρεπόµενου, ανάλογα µε την
περίπτωση) δοµήσιµου εµβαδού των χωρίς να απαιτείται άδεια πέραν των συνήθων
αδειών ανάπτυξης. Με αυτό τον τρόπο:
(α) ∆ηµιουργείται αρκετά µεγάλη ζήτηση για να καλύψει την προσφορά.
(β) ∆εν υπάρχει ευνοϊκή µεταχείριση ορισµένων µόνο περιοχών.
(γ) Θα µπορεί να συνδυαστεί µε θεραπεία υφισταµένων υπερβάσεων Σ.∆. που
παρατηρείται σε υφιστάµενα κτίρια (π.χ. πέργολες, µεγαλύτερα κτίρια,
υπερκάλυψη συντελεστή, κ.λ.π.) στα πλαίσια της γενικότερης οικοδοµικής
αµνηστίας και για να εκδοθούν επί τέλους τίτλοι σε χιλιάδες αγοραστές των
οποίων τα διαµερίσµατα / καταστήµατα παρουσιάζουν παρατυπίες αλλά δεν
υπέβαλαν αίτηση για πολεοδοµική αµνηστία.
9. Να καταβάλλονται µεταβιβαστικά τέλη σε περίπτωση πώλησης συντελεστού σε τρίτο.
10. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης, ο ιδιοκτήτης να έχει δικαίωµα επιλογής.
11. Πρέπει να θωρακιστεί το δικαίωµα της ιδιοκτησίας µε τη διάταξη του νόµου ώστε να µη
µπορεί η εκτελεστική εξουσία επικαλούµενη δηµόσιο συµφέρον να τροποποιούνται
υφιστάµενοι πολεοδοµική Νόµοι και Σχέδια Ανάπτυξης.
Κατ’ Άρθρον
•

Άρθρο 2(1): O ορισµός του Σ.∆. να περιλαµβάνει και την περίπτωση Σ.∆. που δικαιούται
η ιδιοκτησία δυνάµει πολεοδοµικής άδειας ή άδειας οικοδοµής που εκδόθηκε µε βάση
πρόνοιες που ίσχυαν ή λήφθηκαν υπ’ όψη κατά την έκδοση της άδειας στον αντίστοιχο
χρόνο.

•

Άρθρο 4: Να προστεθούν ως (δ) οι περιπτώσεις όπου περιορίζονται τα αναπτυξιακά
δικαιώµατα από την αρµόδια Αρχή ή το νόµο π.χ. ζώνη προστασίας της παραλίας.

•

Άρθρο 10(2): Στην περίπτωση που ο Ιδιοκτήτης επιθυµεί την µεταφορά, το
πιστοποιητικό να δύναται να αναθεωρείται καθ’ οιονδήποτε χρόνο και για οποιοδήποτε
λόγο κατ’ επιλογή του Ιδιοκτήτη (Μπορεί να αλλάξει το πρόγραµµα του ή να µην µπορεί
να τον διαθέσει). Αναλόγως θα γίνεται και η προσαρµογή στα βιβλία του Κτηµατολογίου.

•

Άρθρο 15: Σε περίπτωση που η Αρµόδια Αρχή επιθυµεί απαλλοτρίωση ή µείωση του
αξιοποιούµενου Σ.∆. εντός ακίνητης ιδιοκτησίας, τότε ο Ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει το
δικαίωµα να αποφασίσει αν θα πάρει τίµηµα / αποζηµίωση ή δικαίωµα µεταφοράς Σ.∆.
Σε τέτοια περίπτωση να µπορεί να εκδοθεί και πιστοποιητικό αναπτυξιακών
δικαιωµάτων (ο Ιδιοκτήτης µπορεί να µην είναι έτοιµος να κάνει άµεση µεταφορά).

•

Άρθρο 16: - Το δικαίωµα του Υπουργού να καλύπτει και:
(α) Τις περιοχές διαθέτουσες ακίνητης ιδιοκτησίας που είναι εκτός καθορισµένης
περιοχής.
(β) Την µεταφορά Σ.∆. σε µια ή περισσότερες ιδιοκτησίες που ανήκουν σε διαφορετικούς
Ιδιοκτήτες από τον Ιδιοκτήτη της διαθέτουσας ιδιοκτησίας
(γ) Κατ΄ επιλογή του Ιδιοκτήτη την έκδοση Πιστοποιητικού (αν δεν ξέρει που θα µεταφέρει
τον Σ.∆).

Είµαστε στη διάθεση σας για οποιανδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.
Με εκτίµηση,

Λάκης Τοφαρίδης
Πρόεδρος
AF110344EPI
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