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Αξιότιµο κύριο Άντρο Κυπριανού
Γενικό Γραµµατέα
ΑΚΕΛ
Εζεκία Παπαϊωάννου 4
1075 Λευκωσία
Αξιότιµε κύριε Κυπριανού,
Εκ µέρους των Επιχειρηµατιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδοµών θα θέλαµε να σας
ευχαριστούµε που δεχτήκατε να µας δείτε παρά το βεβαρηµένο σας πρόγραµµα. Είµαστε
απόλυτα σίγουροι ότι η συνάντηση µας θα αποτελέσει την συνέχεια µιας εποικοδοµητικής
συνεργασίας προς όφελος όχι µόνο του τοµέα που εκπροσωπούµε άλλα και της
οικονοµίας του τόπου. Στόχος είναι η ανάπτυξη και επανεκκίνηση του κλάδου των
ακινήτων και της Κυπριακής οικονοµίας γενικότερα και επαναφορά τους σε ρυθµούς που
θα οδηγήσουν στην αύξηση της απασχόλησης.
Παραθέτουµε πιο κάτω τις κυριότερες προτεραιότητες του Συνδέσµου.
1.
2.
3.
4.

Αδειοδότηση - Τιτλοποίηση - Φορολόγηση Ακινήτων
Επενδύσεις από Τρίτες Χώρες
Αξιοπιστία
Παροχή Κινήτρων και Επίσπευση των Αναπτύξεων

Επισυνάπτεται Υπόµνηµα µε πλήρη ανάλυση των προτάσεων µας για τα πιο πάνω
θέµατα.
Κύριε Κυπριανού,
Ο τοµέας ανάπτυξης ακινήτων απέδειξε στην πράξη την πιο δύσκολη περίοδο των
τελευταίων δεκαετιών ότι µπορεί να φέρει επενδύσεις δισεκατοµµυρίων. Τα σηµερινά
αιτήµατα µας µπορούν αύριο να είναι τα όπλα για τη προσέλκυση νέων επενδύσεων.
Με εκτίµηση,

Παντελής Λεπτός
Πρόεδρος

AF140043EPI

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
1. Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο θέµα που επηρεάζει αρνητικά την
οικονοµία ολόκληρης της Κύπρου και εποµένως θα πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές
επί όλων των σχετικών νόµων, κανονισµών και διαδικασιών που διέπουν την ανάπτυξη.
1.1 Αδειοδότηση Αναπτύξεων – Τιτλοποίηση Ακινήτων
Ο Σύνδεσµος έχει ετοιµάσει ειδική µελέτη επί του θέµατος η οποία ουσιαστικά
επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισµό και απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και
τιτλοποίησης ακινήτων Σ΄ αυτήν, αναλύονται οι βελτιώσεις και απλοποιήσεις που
µπορούν να γίνουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης και τιτλοποίησης,
ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της µείωσης της γραφειοκρατίας, µείωσης των
διοικητικών κόστων, της έκδοσης του τίτλου ιδιοκτησίας και της µεταβίβασης
ταυτόχρονα µε την παράδοση του ακινήτου. Η µελέτη επισυνάπτεται αυτούσια ως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
1.2 Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Το σηµερινό φορολογικό καθεστώς της ακίνητης ιδιοκτησίας θα πρέπει να
διαφοροποιηθεί και να ενοποιηθεί έτσι ώστε η φορολογία να καταστεί πιο δίκαιη και να
διασφαλίζει την επιτυχία της εφαρµογής της και κατ’ επέκταση την επιδιωκόµενη εισροή
εσόδων στα ταµεία του κράτους.
Για τη βελτίωση του, εισηγούµαστε τα ακόλουθα:
•
•

Την επιβολή φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας µε ενιαίο συντελεστή σε κάθε
ακίνητη ιδιοκτησία µε βάση την εκτιµηµένη αξία εκάστοτε ακινήτου.
Στη φορολογία αυτή να συµπεριλαµβάνονται όλοι οι φόροι, τέλη και δικαιώµατα
που συνδέονται µε την ιδιοκτησία εκάστοτε ακινήτου που επιβάλλονται από το
Κράτος, ∆ήµους, Κοινότητες, Αποχετευτικές Αρχές, κ.α., µε βάση την αξία της
ακίνητης ιδιοκτησίας, επιπρόσθετα δε του τέλους αποκοµιδής σκυβάλων, τα
εισπραττόµενα ποσά θα κατανέµονται ή θα πιστώνονται σε κάθε δικαιούχο Αρχή
διαδικτυακά/ηλεκτρονικά προς περαιτέρω εξοικονόµηση εξόδων. Η ενοποίηση
όλων των φορολογιών θα βοηθήσει στην κατάργηση των δαπανών για
εξακρίβωση, αποστολή λογαριασµών, είσπραξη, διεκπεραίωση, επιβολή
προστίµων, για σωρεία φορολογιών και τη σηµαντική εξοικονόµηση πόρων και
προσωπικού προς αµοιβαίο όφελος τόσο των αρµοδίων Αρχών όσο και του
φορολογούµενου ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας ο οποίος θα επωφελείται Την

•

•

•
•
•
•

•

παραχώρηση µέρος της µείωσης του κόστους είτε µε έκπτωση είτε µε µειωµένο
συντελεστή.
Με σκοπό την περαιτέρω µείωση της γραφειοκρατίας που δηµιουργείται από την
ανάγκη επιστροφής στον αγοραστή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας που
κατέλαβε ο δικαιοπάροχος, ορίζεται ότι, δικαιοδόχος και κάτοχος ακίνητης
ιδιοκτησίας µε βάση έγγραφο που έχει κατατεθεί στο κτηµατολόγιο για σκοπούς
ειδικής εκτέλεσης, συµπεριλαµβάνει αυτός στη δήλωση του το ακίνητο αυτό αντί
του δικαιοπαρόχου.
Την παραχώρηση έκπτωσης 10% στο φόρο που καταβάλλεται µέχρι την 31η
Αυγούστου του έτους το οποίο αφορά και επιβολή επιβάρυνσης 10% στο φόρο
εφόσον δεν καταβληθεί όταν καθίσταται πληρωτέος και επιπλέον καταχώρηση
έκπτωσης 5% επί του καταβλητέου φόρου εφόσον αυτός καταβληθεί
ηλεκτρονικά.
Να καθιερωθεί η αρχή της αυτοτελούς φορολόγησης κάθε ακινήτου ξεχωριστά.
Ο τόκος για οφειλές σε ιδιοκτήτη ή από ιδιοκτήτη µειώνεται από 9% σε 4,75%
ώστε να ευθυγραµµιστεί µε τον τόπο που επιβάλλεται σε περίπτωση
καθυστέρησης πληρωµής άλλων οφειλών προς το κράτος.
Να καταργηθούν οι περιπτωσιολογικές ποινές/διοικητικά πρόστιµα και
καθιερώνεται ένα ανώτατο όριο χρηµατικής ποινής.
Κατάργηση του διοικητικού προστίµου το οποίο να αντικατασταθει από την
επιπρόσθετη επιβάρυνση του 10% σε περίπτωση µη έγκυρής πληρωµής. Αυτή
η µέθοδος σε συνδυασµό µε την ηλεκτρονική/διαδικτυακή πληρωµή θα
εξοικονοµήσει χρόνο και προσωπικό το οποίο θα µπορεί να ασχοληθεί µε άλλα
θέµατα που αποφέρουν περαιτέρω έσοδα στο κράτος.
Προς αντιµετώπιση του ψηλού κόστους κάθε ετήσιου λογαριασµού να
καθιερωθεί δυνατότητα τµηµατικής καταβολής των πληρωµών σε καθορισµένες
από το ∆ιευθυντή ηµεροµηνίες για όλους τους υπόχρεους ώστε να διευκολυνθεί
η πληρωµή χωρίς να επηρεαστεί ο ηλεκτρονικός έλεγχος των πληρωµών.

1.3 Ο ΦΠΑ στην Πρώτη Κατοικία
Πολύ πρόσφατα έχει ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται ο υπολογισµός των εµβαδών που
περιλαµβάνονται για την πρώτη κατοικία έχει γίνει πιο πολύπλοκος. Η εισήγηση µας
είναι όπως για τους σχετικούς υπολογισµούς να λαµβάνεται υπόψη το εµβαδόν που
περιλαµβάνει ο συντελεστής δόµησης.
2. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Οι επενδύσεις που προέρχονται από υπηκόους τρίτων χωρών αποτελούν σήµερα ίσως
τη µεγαλύτερη πηγή ξένων κεφαλαίων που µπαίνουν στην οικονοµία µας αφού κατά το
2013 έχουν εισρεύσει περίπου 500 εκ. ευρώ µέσα από το σχέδιο έκδοσης αδειών
παραµονής σε αλλοδαπούς που αγοράζουν ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο καθώς και
το σχέδιο παραχώρησης υπηκοότητας σε αλλοδαπούς που επενδύουν πέραν των 5 εκ.
ευρώ. Για τα δύο αυτά σχέδια παραθέτουµε πιο κάτω συγκεκριµένες εισηγήσεις οι

οποίες κατά τη γνώµη µας θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους και θα καταστήσουν
την Κύπρο ακόµα πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισµό.
2.1 Ταχεία ∆ιαδικασία Χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε Υπηκόους Τρίτων
Χωρών
Προτείνουµε όπως στις περιπτώσεις όπου οικογένεια κατέχει άδεια µετανάστευσης µε
την ταχεία διαδικασία, τα εξαρτώµενα µέλη της (παιδιά) όταν φτάσουν στην ηλικία των
25 ετών να δικαιούνται να συνεχίζουν να κατέχουν την άδεια µετανάστευσης και πέραν
αυτής της ηλικίας νοουµένου ότι:
•
•
•

Θα γίνει άνοιγµα λογαριασµού στο όνοµα τους σε Κυπριακή τράπεζα και θα
κατατίθεται σε λογαριασµό προθεσµίας το ποσό των 30.000 ευρώ
Θα προσκοµίζεται επιστολή από τους γονείς του αιτητή ότι αναλαµβάνουν τη
στέγαση του, ή ενοικιαστήριο έγγραφο ή πωλητήριο έγγραφο απόκτησης
ξεχωριστής κατοικίας
Θα υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς ετήσιου εισοδήµατος από το
εξωτερικό ύψους 30.000 ευρώ.

2.2 Σχέδιο για την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση επενδυτών στην Κύπρο
Αναφορικά µε το σχέδιο για την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση επενδυτών στην Κύπρο
στην περίπτωση επένδυσης σε ακίνητα, εισηγούµαστε όπως η παρούσα πολιτική να
προσαρµοστεί µε τις πιο κάτω διευκρινήσεις:
•

•
•

•

Ο κάθε αλλοδαπός επενδυτής να δικαιούται την απόκτηση Κυπριακής
Υπηκοότητα; (περ. Της οικογένειας του) µε συνολική προσωπική ή µέσω
προσωπικών εταιριών επένδυση 2 εκ. ευρώ. Πλέον τυχόν ΦΠΑ και
µεταβιβαστικά.
Τα πωλούµενα ακίνητα θα πωλούνται για πρώτη φορά.
Ο επενδυτής µπορεί να επιλέξει αντί µιας κατοικίας 2 εκ. ευρώ πλέον Φπα να
επενδύσει σε πέραν του ενός ακινήτου ή/και σε διαφορετικά ‘εργα/τοποθεσίες
συνολικής επένδυσης 2 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, νοουµένου ότι (ι) ο πωλητής(ες)
είναι ο ίδιος ή µέλη του ιδίου οµίλου εταιρειών και (ιι) η επένδυση
συµπεριλαµβάνει µια κατοικία τουλάχιστον 0,5 εκ. ευρώ.
Με εξαίρεση την κατοικία αξίας τουλάχιστον 0,5 εκ. ευρώ την οποία ο επενδυτής
θα πρέπει να κατέχει καθ’ όλον το χρονικό διάστηµα που έχει την Κυπριακή
Υπηκοότητα, ο επενδυτής θα µπορεί µετά την πάροδο τριών ετών να πουλήσει
τα υπόλοιπα του ακίνητα. Σε αυτή την περίπτωση, η διάθεση/πώληση µέρους ή
ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας του επενδυτή προς τρίτους, θα θεωρείται ως
πρώτη πώληση για σκοπούς απόκτησης Άδειας Μόνιµης Παραµονής.

2.3 Schengen
θα ήταν πολύ βοηθητικό εάν καταφέρναµε να συνάψουµε συµφωνία µε άλλη χώρα
µέλους της Schengen ότι οι κάτοχοι Μόνιµης Άδειας Παραµονής στην Κύπρο θα
δικαιούνται να κάνουν αίτηση για άδεια εισόδου ενός έτους η οποία και να θα εξετάζεται
/ εγκρίνεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Για το θέµα αυτό ο Σύνδεσµος έχει αναθέσει
τη διεξαγωγή µελέτης σε εµπειρογνώµονα η οποία θα σας κοινοποιηθεί µόλις
ετοιµαστεί.
3. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Η αξιοπιστία των επιχειρήσεων του κλάδου και γενικότερα η επιβίωση τους, εξαρτάται
σε τεράστιο βαθµό από τη καλή φήµη την οποία έχουν αποκτήσει από τα χρόνια στα
οποία βρίσκονται στο επάγγελµα και η οποία σήµερα µπορεί να καταρρεύσει σε µια
νύκτα λόγω ενός ‘κακού’ δηµοσιεύµατος στον τύπο ή µιας ‘κακής’ είδησης στο
ραδιόφωνο/τηλεόραση η οποία µπορεί στη συνέχεια να µεταφερθεί στα ΜΜΕ του
εξωτερικού µε αρνητικό αντίκτυπο για ολόκληρη της οικονοµία.
Ζητούµε από το κράτος την έµπρακτη υποστήριξη του ως αρωγός στην προσπάθεια
που καταβάλλουµε για να συνεχίσουµε να είµαστε αξιόπιστοι και µαζί µε τον τουρισµό
και τις υπηρεσίες να συνεχίσουµε να είµαστε η ατµοµηχανή της οικονοµίας την οποία
στηρίξαµε για δεκαετίες, ιδιαίτερα µετά την τουρκική εισβολή.
4. ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Παροχή εξειδικευµένων φορολογικών και άλλων κινήτρων για επίσπευση αναπτυξιακών
έργων και τόνωση των επενδύσεων. Συγκεκριµένα εισηγούµαστε τα ακόλουθα:
4.1

Παραχώρηση φορολογικής έκπτωσης/πίστωσης επί του φόρου
εισοδήµατος (Κύπριοι Ιδιώτες ή εταιρείες) ή/και επί του φόρου
Κεφαλαιουχικών κερδών (εταιρείες ή αλλοδαποί) ύψους 20% επί του ποσού
της επένδυσης κάθε αγοραστή καινούργιων οικιστικών µονάδων,
γραφείων, καταστηµάτων κτλ. Η φορολογική έκπτωση θα αντιστοιχεί στο 20%
του ποσού της επένδυσης που θα καταβληθεί εντός 2 χρόνων από την εφαρµογή
του µέτρου, θα παραχωρείται και µεταφέρεται κλιµακωτά για 5 χρόνια και σε
περίπτωση κατοχής του ακίνητου, µέχρι και 10 χρόνια.

4.2

Μετακύληση του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών που προκύπτει από την
πώληση ακίνητης περιουσίας νοουµένου ότι εντός 6 µηνών, ο ιδιοκτήτης της
θα προβεί σε αγορά άλλης ακίνητης περιουσίας (όπως γίνεται στις περιπτώσεις
ανταλλαγής Ακίνητης Ιδιοκτησίας).

4.3 Επιταχυνόµενη απόσβεση επενδύσεων στην οικοδοµική βιοµηχανία για µια
περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων ως βασικό κίνητρο για νέες
κεφαλαιουχικές επενδύσεις στην ακίνητη ιδιοκτησία, οι οποίες λόγω αβεβαιότητας
στην αγορά και ψηλού κόστους χρηµατοδότησης έχουν παγώσει.
4.4

Άµεση προώθηση
(α) Ξεχωριστής Νοµοθεσίας διαχείρισης κοινοκτήτων οικοδοµών
ξεχωριστά από την εγγραφή συνιδιοκτησίας και έκδοση τίτλων. Ήδη
ετοιµάσαµε προς τούτο σχετικές νοµοθεσίες που εκκρεµούν χρόνια τώρα
ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών
(β) Νοµοσχέδιο για τελική ρύθµιση των Κολυµβητικών ∆εξαµενών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πρόταση για Εκσυγχρονισµό του Συστήµατος Αδειοδότησης
και Έκδοσης Τίτλων Ιδιοκτησίας
Α.

Άδειες Ανάπτυξης (Πολεοδοµική / Οικοδοµική)

∆ιαδικασία Πολεοδοµικής Άδειας
Σήµερα υπάρχει µια συγχυσµένη ευθύνη στην έκδοση της Πολεοδοµικής άδειας µε
αυτοέλεγχο µε αποτέλεσµα να ελέγχονται οι αιτήσεις του αυτοελέγχου, να καθυστερεί η
έκδοσή τους αλλά ακόµη και από την µέρα της απόφασης για έκδοση µιας άδειας
παίρνει εβδοµάδες µέχρι να δακτυλογραφηθεί, σφραγιστεί, υπογραφεί και να δοθεί.
Θα πρέπει να εφαρµοστεί σωστά και επεκταθεί ο αυτοέλεγχος µε δεσµευτικό χρόνο
παράδοσης µιας άδειας σε αιτήσεις µε καθορισµένα πολεοδοµικά χαρακτηριστικά για
όλα τα είδη αναπτύξεων. Η Πολεοδοµική άδεια µέσω του αυτοελέγχου και των
ηλεκτρονικών µέσων θα πρέπει να παραδίδεται στον ιδιοκτήτη/µελετητή το αργότερο σε
4 εβδοµάδες από την ηµεροµηνία κατάθεσης.
Ο αυτοέλεγχος θα πρέπει να ισχύει επίσης για πολεοδοµικές άδειες διαίρεσης και για
αιτήσεις για τροποποιητικές πολεοδοµικές άδειες.
Οι άδειες για κάθετο και οριζόντιο διαχωρισµό πρέπει να εκδίδονται ταυτόχρονα µε την
πολεοδοµική άδεια διότι έτσι θα αποφεύγονται πωλήσεις σε λάθος ιδιοκτησιακά
καθεστώτα (π.χ. να δίδεται αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης σε αγοραπωλητήριο
έγγραφο που µετά να µην καλύπτεται µε ανάλογη άδεια διαίρεσης). Όταν το κτίριο
φθάσει στο στάδιο της τοιχοποιίας να γίνεται τυχόν αναγκαία αναπροσαρµογή της
άδειας διαίρεσης ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγµατική κατάσταση.
Λαµβάνοντας υπόψη τις εµπειρίες εφαρµογής του αυτοελέγχου θα πρέπει να γίνουν τα
πιο κάτω:
1. Να τροποποιηθεί το νοµικό πλαίσιο ώστε να µεταφέρει την πλήρη ευθύνη της άδειας
στους µελετητές και οι πολεοδοµικές αρχές να διενεργούν δειγµατοληπτικούς
ελέγχους. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι το κράτος πρέπει να διατηρήσει τον
υποστηρικτικό και εποπτικό του ρόλο.
2. Η νοµοθεσία θα ορίζει ποινές για τους µελετητές αναλόγως του παραπτώµατος
µέχρι και απώλεια της άδειας και το ΕΤΕΚ θα αναλάβει να εκπαιδεύει τους µελετητές
µε υποχρεωτική σειρά µαθηµάτων σε συνεργασία µε την Πολεοδοµία.

3. Επιτροπή αποτελούµενη από την Πολεοδοµία, ΕΤΕΚ, εµπειρογνώµονες του κλάδου
θα εκδώσει εγχειρίδιο µε οδηγίες και ερµηνεία των όρων που θα αναρτηθεί και
ηλεκτρονικά και θα ενηµερώνεται συνεχώς. Το εγχειρίδιο θα έχει σαν κύριο σκοπό
την ταυτόσηµη για ολόκληρη την Κύπρο ερµηνεία όλων των όρων που αφορούν την
οικοδοµική ανάπτυξη και θα προκύψει από αναβάθµιση του εγχειριδίου που
εκδόθηκε ήδη από τον κ. Χρ. Κτωρίδη.
4. Να καθιερωθεί υποχρεωτική ασφάλιση ‘Indemnity Insurance’ για τους επαγγελµατίες
του κλάδου για συγκεκριµένα ποσά ανάλογα µε το µέγεθος του έργου που
αδειοδοτείται. Να καθοριστεί επακριβώς τι σηµαίνει ευθύνη αναφορικά µε την
ασφάλεια αυτή.
5. Οι µελετητές θα πρέπει να εξασφαλίζουν και ενσωµατώνουν τις απόψεις/
διαβουλεύσεις από όλα τα αρµόδια τµήµατα που επηρεάζουν την συγκεκριµένη
ανάπτυξη (ΑΗΚ, Πυροσβεστική, ΑΜΕΑ κλπ) και να πιστοποιούν ότι έχουν λάβει
υπόψη τυχόν ρυµοτοµία. Η Πολεοδοµία θα κωδικοποιήσει από ποιές αρχές
χρειάζονται απόψεις ανάλογα µε το µέγεθος ή είδος του έργου. Η ρυµοτοµία να
δηµοσιευτεί ανά περιοχή.
6. Εφόσον πρέπει να απαιτείται οριοθέτηση µε την Πολεοδοµική Αίτηση πρέπει να
κατατίθεται η απόδειξη κατάθεσης αίτησης επίσηµης οριοθέτησης µε αδειούχο
τοπογράφο.
7. Η κατάθεση πολεοδοµικής αίτησης θα γίνεται σε συνάντηση µε λειτουργό / τεχνικό
ώστε να εξετάζεται ότι η αίτηση είναι ολοκληρωµένη.
8. Σε περιπτώσεις που απαιτείται Περιβαλλοντική Μελέτη δηµιουργείται σοβαρή
καθυστέρηση. Θα πρέπει να συντµηθούν οι προθεσµίες που προβλέπονται στο
Νόµο ώστε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος να εγκρίνει σε συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα.
9. Για πολύπλοκες αναπτύξεις ή αναπτύξεις που απαιτούνται διευκρινήσεις να
εφαρµοστεί ο θεσµός της προκαταρκτικής πολεοδοµικής άδειας που θα είναι
δεσµευτική και θα δίδεται σε συνάντηση του µελετητή µε τον αρµόδιο λειτουργό. Σε
περίπτωση παρατηρήσεων θα ορίζεται δεύτερη συνάντηση.
Οι πιο πάνω αναφερόµενες διαδικασίες, µε την καθιέρωση των προτύπων, του
αυτοελέγχου, της προκαταρκτικής άδειας θα αποσυµφορήσουν τις Πολεοδοµικές Αρχές
κατά τουλάχιστον 60% – 70% από την γραφειοκρατία αφήνοντας τον χρόνο για άµεση
εξέταση µεγάλων και σύνθετων έργων.
Χαιρετίζουµε το πρόγραµµα υλοποίησης της µηχανογράφησης της Πολεοδοµίας σε 2
χρόνια αλλά όµως άµεσα πρέπει να εφαρµοστεί η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
µεταξύ Πολεοδοµίας, Αιτητών και Μελετητών και αναµένουµε το συντοµότερο τµηµατική
εφαρµογή της Μηχανογράφησης.

∆ιαδικασία άδειας Οικοδοµής
Όσον αφορά την άδεια οικοδοµής η ευθύνη για τις διάφορες µελέτες θα µεταφερθεί
πλήρως στους µελετητές. Η αρµόδια αρχή θα έχει τον ρόλο να παραλάβει προς
αρχειοθέτηση όλες τις απαιτούµενες µελέτες, σχέδια, πιστοποιήσεις κλπ, σύµφωνα µε
τον τύπο του έργου και τα ανάλογα έντυπα αυτοελέγχου και η άδεια θα εκδίδεται
αυτόµατα ως πιστοποιητικό άδειας έναρξης εργασιών νοουµένου ότι κατατέθηκε και η
επίσηµη εξωτερική οριοθέτηση µε ιδιώτες τοπογράφους.
Για την καλή λειτουργία του συστήµατος θα πρέπει να εκδοθούν κώδικες (π.χ.
Πυροσβεστική) που θα πρέπει να εφαρµόζουν οι µελετητές αλλά και να τροποποιηθεί η
νοµοθεσία ώστε να δίδει όλη την ευθύνη για τις µελέτες στους Μελετητές.
Εκτέλεση του Έργου / Τελική Έγκριση
Ο επιβλέπων του έργου, θα είναι υπόχρεος να φροντίζει ώστε να υπάρχουν πάντοτε
τροποποιητικές ή καλυπτικές άδειες για όλες τις τροποποιήσεις που επέρχονται στο
έργο στα διάφορα στάδια της εκτέλεσης του έργου.
Οι αρµόδιες αρχές θα ασχοληθούν µε επιτόπου ελέγχους µε περιοδικές επισκέψεις σε
διάφορα στάδια του έργου (π.χ. κολώνες, τοιχοποιία, πλάκες) και υποστήριξη προς τον
επιβλέποντα. ∆ηλαδή, η Πολεοδοµική ή Οικοδοµική Αρχή θα έχει την εξουσία να ενεργεί
και δίδει εγκρίσεις σε διάφορα στάδια της ανέγερσης ώστε η έκδοση του πιστοποιητικού
συµπλήρωσης εργασιών να µην καθυστερεί και να εγκρίνεται άµεσα για σκοπούς
έκδοσης τίτλων.
Με την αποπεράτωση του έργου και την ολοκλήρωση ελέγχου της Α.Η.Κ, ο επιβλέπων
θα ετοιµάζει σχετική έκθεση όπου θα υπάρχουν φωτογραφίες, βεβαιώσεις και όλες οι
συναφείς πιστοποιήσεις. Όπου εµπλέκεται πυροσβεστικός ή άλλος έλεγχος αυτός θα
οργανώνεται από τον επιβλέποντα που θα ενσωµατώνει ανάλογο πιστοποιητικό στην
έκθεση τελικού ελέγχου. Οι έλεγχοι θα γίνονται από ιδιώτες αδειούχους. Το
πιστοποιητικό συµπλήρωσης εργασιών µαζί µε όλα τα πιστοποιητικά που χρειάζονται
για κάθε έργο (π.χ. ανελκυστήρα, Α.Η.Κ. Πυροσβεστική) θα κατατίθεται στην αρµόδια
αρχή και αυτόµατα θα δίδεται αριθµός αναφοράς και θα αρχειοθετείται.
Ενιαία Αρχή Ελέγχου
Σε δεύτερο στάδιο στόχος µας πρέπει είναι να καθιερωθεί η ενιαία αρχή ανάπτυξης η
οποία θα περιλαµβάνει ή συνεργάζεται µε όλες τις υπηρεσίες που έχουν λόγο για την
έκδοση των αναγκαίων αδειών/εγκρίσεων.

Β.

Έκδοση Τίτλων

Το Κτηµατολόγιο πρέπει να εκδώσει εντός του 2013 όλους τους µη προβληµατικούς
τίτλους που έχουν κατατεθεί κοντά του.
Παράλληλα πρέπει να ολοκληρωθεί απογραφή µε όλες τις οικοδοµές που δεν έχουν
τίτλους και ακόµη δεν έχει φτάσει αίτηµα στο Κτηµατολόγιο για ∆ιαίρεση µε στοιχεία από
οικοδοµικές/πολεοδοµικές αρχές, αεροφωτογραφίες, εργασία που θα µπορούσε να γίνει
µε εργοδότηση ανέργων επιστηµόνων τεχνικών επαγγελµάτων.
Για όσες προβληµατικές δεν έγιναν αιτήσεις για Πολεοδοµική Αµνηστία πρέπει να
εξεταστούν αυτεπάγγελτα.
Η κατάθεση τελικής αίτησης διαίρεσης στο Κτηµατολόγιο να γίνεται µετά την
ολοκλήρωση των εργασιών µπετόν και τοιχοποιίας και µαζί µε όλα τα αναγκαία στοιχεία
θα υποβάλλονται στο Κτηµατολόγιο για έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας. Ο λόγος είναι η
σύντµηση του χρόνου έκδοσης του τίτλου εφόσον η σχετική εργασία θα αρχίσει 6-8
µήνες πριν την τελική συµπλήρωση του έργου.
Ο αιτητής µέσω του µελετητή/επιβλέποντα τοπογράφου θα υποβάλλει µαζί µε το
πιστοποιητικό συµπλήρωσης εργασιών µηχανογραφηµένα όλα τα στοιχεία που
απαιτούνται για έκδοση του τίτλου ιδιοκτησίας στη καθορισµένη µορφή (και
ηλεκτρονικά) που ορίζει το Κτηµατολόγιο µε ενιαίο κώδικα µέτρησης και συµβολισµού.
Το Κτηµατολόγιο θα κάνει δειγµατοληπτικούς ελέγχους και όλη η ευθύνη ορθότητας της
αίτησης σε σχέση µε την επιτόπου κατάσταση θα βαρύνει τους Μελετητές/
Επιβλέποντες/Τοπογράφους. Θα εφαρµοστούν όλες οι ρυθµίσεις για τον Αυτοέλεγχο
που αναφέρονται πιο πάνω.
Η επιτόπια εξέταση (οπτική) που γίνεται για σκοπούς έκδοσης τίτλου, καταργείται.
Πέραν της εξοικονόµησης προσωπικού το Κτηµατολόγιο πρέπει να στελεχωθεί µε
περισσότερο προσωπικό (εναλλαξιµότητα) ώστε να αφοσιωθούν στην έκδοση των
τίτλων.
Σχετικά µε τις χιλιάδες αιτήσεις δια τίτλους που δεν είναι προβληµατικοί και δεν έχουν
ολοκληρωθεί, το Κτηµατολόγιο θα πρέπει να αγοράσει υπηρεσίες από τον ιδιωτικό
τοµέα ή να εργοδοτήσει έκτακτους και να ολοκληρώσει την εργασία µέχρι το τέλος 2013
όπως απαιτεί και η Τρόικα.
Η µεταβίβαση του τίτλου στον αγοραστή πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά εντός 30
ηµερών από την έκδοση του τίτλου, αλλιώς να υπάρχουν κυρώσεις.

Γ.

Γενικές Αρχές που αφορούν τη διαδικασία Αδειοδότησης, υλοποίησης
έργων και Έκδοσης τίτλων

Πρέπει τάχιστα να καθιερωθεί ενιαία ερµηνεία των όρων των Νόµων και Κανονισµών
Πολεοδοµίας/Οδών & Οικοδοµών ώστε να υπάρχει ταυτόσηµη ερµηνεία εφαρµογής σε
όλες τις επαρχιακές διοικήσεις/δήµους/κοινότητες.
Πρέπει τάχιστα να καθιερωθούν εκτιµήσεις µε συντελεστές αξίας ακινήτων κατά
περιοχή ώστε να µην είναι αναγκαία κάθε φορά εκτίµηση του κάθε ακινήτου. Αυτό θα
βοηθήσει στην εξοικονόµηση προσωπικού, ταλαιπωρίας και προ παντός χρόνου
έκδοσης των τίτλων και θα υποβοηθήσει στην καταβολή των φόρων και τελών ακίνητης
ιδιοκτησίας.
∆.

Πολεοδοµική Αµνηστία

Όσον αφορά την Πολεοδοµική Αµνηστία, οι σηµαντικότεροι λόγοι που δεν εφαρµόστηκε
η Πολεοδοµική Αµνηστία είναι η νοοτροπία του Κύπριου, οι πολύπλοκες µη ξεκάθαρες
διαδικασίες και ο συνδυασµός του ψηλού κόστους αµνήστευσης µε την οικονοµική
κρίση.
Συµπέρασµα είναι ότι πρέπει να εφαρµοστεί η Πολεοδοµική Αµνηστία µε:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

Απλοποίηση των διαδικασιών µε την χρήση του αυτοελέγχου.
Σοβαρή µείωση του κόστους εξαγοράς δοµήσιµου εµβαδού
∆ιαφοροποίηση του κόστους εντός και εκτός κελύφους
Το κράτος να εγγυηθεί για δάνεια για αυτό το σκοπό µιας και θα είναι λεφτά που
θα εισπράξει το ίδιο
Να επιβληθούν αυστηρές ποινές στους παρανοµούντες

Για την εφαρµογή καλών πρακτικών προς επίλυση των πιο πάνω προβληµάτων έγινε
εισήγηση για την σύσταση επιτροπής που θα διαχειριστεί την τροποποίηση νόµων,
κανονισµών, διαταγµάτων, οδηγιών. Σε αυτή την επιτροπή θα συµπεριληφθούν έµπειρα
άτοµα από τον Σύνδεσµο των Developers που θα έχουν εισηγητικό ρόλο.
Ε.

Ενιαίες Αρχές Ελέγχου της Ανάπτυξης (ΕΑΕΑ)

Επίσπευση της ολοκλήρωσης της τεχνοοικονοµικής µελέτης που έχει ανατεθεί από το
Υπουργείο σας στον οίκο KPMG για την δηµιουργία Ενιαίων Αρχών Ελέγχου της
Ανάπτυξης (ΕΑΕΑ) και της Μονοθυριδικής Πρόσβασης (one-stop-shop), ενός θεσµού ο
οποίος θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια νέα εποχή το αδειοδοτικό σύστηµα σε σχέση
µε τα ακίνητα. Η ύπαρξη και δηµιουργία αυτών των Αρχών αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισµό και την ουσιαστική µεταρρύθµιση του συστήµατος
ελέγχου της ανάπτυξης στην Κύπρο µε πολλαπλά οφέλη για όλους, από τον απλό
πολίτη, τον επιχειρηµατία αλλά και το ίδιο το κράτος.

