
 

  Οδηγός V.01 -06.04.2020 

P
ag

e1
 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ 

 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ / ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 

 

 

  



 

  Οδηγός V.01 -06.04.2020 

P
ag

e2
 

Το παρών έγγραφο ετοιμάστηκε από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου ως βοήθημα για τους 

Αρχιτέκτονες Μελετητές στη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στις Πολεοδομικές 

Αρχές, Επαρχιακές Διοικήσεις, Δημοτικές Αρχές. Δεν είναι λεπτομερές ή τελικό έγγραφο, θα 

βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και τη δεδομένη στιγμή θα αποτελεί βασικό εργαλείο ως αρχική 

και άμεση εφαρμογή του, ενόψει των συνθηκών της πανδημίας CoVid-19.  Σκοπός είναι η 

εξέλιξη του, με βάση τις αντίστοιχες και παράλληλες διαδικασίες σε θέματα Νομοθεσίας, 

Κανονισμών και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών από τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Βασικός στόχος είναι η έναρξη αποδοχής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις Πολεοδομικές Αρχές, 

Επαρχιακές Διοικήσεις, Δημοτικές Αρχές σε συνθήκες μη έντυπης παραλαβής, φυσικής 

παρουσίας και δυνατότητας επικοινωνίας μόνο μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και τα μέσα  κοινωνικής δικτύωσης. 

Ο Αρχιτέκτονας θα πρέπει να ετοιμάσει το σύνολο υποβολής της οριστικής μελέτης με 

πανομοιότυπο τρόπο ως έχει σήμερα, αλλά σε μορφή PDF.  Αυτονόητα με την ηλεκτρονική 

υποβολή δεν απαιτούνται πολλαπλά αντίγραφα, αλλά γι’ αυτό χρειάζεται αυστηρή εφαρμογή 

της μοναδικής ονομασίας των αρχείων. Η χρήση του εγχειριδίου προτείνεται μέχρι τη 

διαθεσιμότητα από πλευράς του Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως (ΤΠΟ) λειτουργίας του 

συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ, όποτε στην εξελιγμένη μορφή θα γίνει μέρος του. 

1. ΑΙΤΗΣΗ 

O Αιτητής θα συμπληρώνει το ανάλογο Έντυπο Αίτησης, όπως εξασφαλίζεται από τον 

ιστότοπο του ΤΠΟ ή της Ένωσης Δήμων. Η αίτηση θα υποβάλλεται σε μορφή pdf αφού 

συμπληρωθεί χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά. Η αίτηση θα φέρει την υπογραφή ή/και 

σφραγίδα της/του/των ιδιοκτήτη/ών ή της/του πληρεξούσιου αντιπρόσωπου του/των.  
(Σχετική είναι η αναμενόμενη Νομοθεσία, εφαρμογής της ηλεκτρονικής υπογραφής) 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ / ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 

Θα γίνονται αποδεκτά σαρωμένα έγγραφα Πληρεξούσιων, Πιστοποιητικά Εγγραφής 

Εταιρείας, Πιστοποιητικό Διευθυντών και απόφαση Δ.Σ. της εταιρείας δικαιώματος 

υπογραφής από αντιπρόσωπο, νοουμένου ότι, υποβάλλεται και η βεβαίωση του 

Αρχιτέκτονα ότι, κατέχει γνήσια αντίγραφα, επίκαιρα κατά την ημερομηνία υποβολής. 

Οι αρμόδιες αρχές θα διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Αρχιτέκτονα να 

παρουσιάσει τα έγγραφα αυτά. 
(Σχετική είναι η αναμενόμενη Νομοθεσία, εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής) 

3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Θα γίνεται αποδεκτό σαρωμένο έγγραφο έκδοσης μέχρι έξι (6) μηνών, με την πίσω 

σελίδα, όπου θα φαίνεται η ημερομηνία έκδοσης ή αντίγραφο από τη διαδικτυακή 

Πύλη Κτηματολογίου με την ημερομηνία έκδοσης.  

Το κτήριο θα είναι αποτυπωμένο επί του τεμαχίου με χειρόγραφη ή ηλεκτρονική 

σχεδίαση.  

Προτρέπονται οι Αρχιτέκτονες να εξασφαλίζουν τα δεδομένα Πιστοποιητικού 

Εξωτερικής Οριοθέτησης με την έναρξη της μελέτης τους και αυτό να υποβάλλεται. 

Το Τοπογραφικό - Κτηματικό σχέδιο θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του 

Αρχιτέκτονα. 
(Σχετική είναι η αναμενόμενη Νομοθεσία, εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής) 
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4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Υποβάλλονται φωτογραφίες της επιτόπου κατάστασης του οικοπέδου ή κτηρίου, με 

υπόδειξη του σημείου και γωνίας λήψης σε σχεδιάγραμμα επί τοπογραφικού σχεδίου,   

το οποίο θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Αρχιτέκτονα. 
(Σχετική είναι η αναμενόμενη Νομοθεσία, εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής) 

 

5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΕΚ ΔΥΝΑΜΕΙ του Άρθρου 8(Α) του Περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμου & ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΤΟΛΕΑ  

Θα υποβάλλονται σαρωμένα τα δύο έγγραφα.  
(Σχετική είναι η αναμενόμενη Νομοθεσία, εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής) 

6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Προ-απαιτούμενο για την εφαρμογή του Μητρώου Μελών από το ΕΤΕΚ.  

Μέχρι την εφαρμογή της πολιτικής θα γίνεται υποβολή από Μελετητές χωρίς αυτό το 

έγγραφο, όχι όμως από τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης εγγεγραμμένες στο 

Μητρώο Εταιρειών ΕΤΕΚ.  

Εταιρείες Μελετών θα υποβάλουν αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ασφάλισης, όπως 

θα τους παραχωρείται από τις Ασφαλιστικές εταιρείες. 

Προτρέπονται οι Μελετητές να ενημερωθούν και να προχωρήσουν το συντομότερο 

στην σχετική ασφάλιση.  

Πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το ΕΤΕΚ και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου 

7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.  

Θα διεκπεραιώνεται με βάση το υπολογιστικό online εργαλείο στον ιστότοπο του ΤΠΟ.  

Θα γίνονται αποδεκτά τα δικαιώματα, όπως θα υπολογιστούν από τον Αρχιτέκτονα.  

Θα παρουσιάζεται σαρωμένη απόδειξη πληρωμής (από διπλότυπο ή απόδειξη 

πληρωμής). 

Στόχος είναι να καθοριστεί η διαδικασία πληρωμής μέσω της πύλης ΑΡΙΑΔΝΗ ή JCC 

για όλες τις πιθανές περιπτώσεις (μετρητά, επιταγή, τραπεζική κάρτα, τραπεζική 

εντολή, έμβασμα από το εξωτερικό). 

8. ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (όπου εφαρμόζεται / απαιτείται) 

Θα συμπληρώνεται χειρόγραφα και θα αποστέλλεται σαρωμένο και υπογραμμένο 

από τον Αρχιτέκτονα. 

9. ΣΧΕΔΙΑ, 3D & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Βλέπε παρακάτω Παράρτημα Α΄ για την ονομασία σχεδίων.  

Θα φέρουν υπογραφή μόνο από τον Αρχιτέκτονα. Όπου η υποδομή και η εμπειρία 

προσωπικού στις Πολεοδομικές Αρχές το επιτρέπει, θα είναι δυνατόν να 

υποβάλλονται αρχεία σε μορφή CAD για επιβεβαίωση των μετρήσεων. 

Σχετική είναι η αναμενόμενη Νομοθεσία, εφαρμογής της ηλεκτρονικής υπογραφής. 

10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ & ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

Σε έγγραφο θα πρέπει να καταγράφονται τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας του 

Αιτητή και του Μελετητή και η συγκατάθεση για την διεξαγωγή της μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

11. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / ΣΧΕΔΙΩΝ 

Μία σειρά από αντίγραφα όλων των πιο πάνω, σε έντυπη μορφή θα παραδίδεται για 

αρχειοθέτηση από την Πολεοδομική Αρχή στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (να 

καθοριστεί) 
(Με την εφαρμογή του συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ σταματά η πιο πάνω υποχρέωση αφού το σύνολο των 

πληροφοριών / εγγράφων θα είναι διαδικτυακό (online) 
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Οι κατάλογοι 10 & 11 δυνατό να τοποθετούνται μπροστά από την Αίτηση για γρήγορη 

αναφορά των Πολεοδομικών Αρχών. 

Παράμετροι ονομασίας / αρίθμησης / κωδικοποίησης των αρχείων περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα Α. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά των αρχείων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Ο Μελετητής ετοιμάζει το σύνολο της μελέτης. Προτρέπονται οι Μελετητές να επιβεβαιώνουν 

προηγούμενα την ανάγκη ή όχι υποβολής Προκαταρτικών απόψεων, τις αντίστοιχες αρχές με 

βάση σχετική οδηγία του ΥΠΕΣ. Η επικοινωνία αναμένεται να είναι επίσης ηλεκτρονική 

(remote - εξ αποστάσεως). 

Ο Μελετητής ετοιμάζει την αποστολή της Αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα 

καθορίσει το ΤΠΟ ή οι κατά τόπους Επαρχιακές Πολεοδομίες, Επαρχιακές Διοικήσεις, 

Δημοτικές Αρχές. Στο μήνυμά του κοινοποιεί τον Αιτητή.  

H Πολεοδομική Αρχή θα ενημερώνει άμεσα για τον αριθμό αίτησης με αποστολή του 

εγγράφου Γνωστοποίησης σε Αιτητή και Μελετητή εντός της ημέρας. 

Η Πολεοδομική Αρχή θα είναι υπεύθυνη για την αρχειοθέτηση της αίτησης.  Απώτερος στόχος 

είναι η διάθεση κοινού χώρου αναφοράς με δικαίωμα διαδικτυακής πρόσβασης σε όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη για την αποφυγή συνεχούς ανταλλαγής δεδομένων.  Αναμένεται η σχετική 

υποδομή (hardware & software) των υπηρεσιών του συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ. 

Η Πολεοδομική Αρχή θα ελέγχει την πληρότητα της κατάθεσης και θα ενημερώνει τον 

Μελετητή για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία. 

H Πολεοδομική Αρχή θα αναλαμβάνει να ενημερώνει / αποστέλλει (για την μεταβατική 

περίοδο) τα αναγκαία έγγραφα (αρχεία) στις Αρχές / Υπηρεσίες / Τμήματα που θα εκφέρουν 

απόψεις ή θα θέσουν όρους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / συστήματος ενημέρωσης με 

κοινοποίηση του Μελετητή.  Η κοινοποίηση του Μελετητή μπορεί να γίνεται και μέσω του 

συστήματος ενημέρωσης. 

Οι Αρχές / Υπηρεσίες / Τμήματα θα απαντούν στην Πολεοδομική Αρχή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου / συστήματος ενημέρωσης με κοινοποίηση στον Μελετητή.  

Ο Μελετητής θα είναι υπόχρεος να απαντήσει σε οποιαδήποτε παρατήρηση γίνεται εντός 

προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.  Η υποβολή τυχόν αναθεωρημένων εγγράφων / 

σχεδίων θα γίνεται μέσω υποβολής στην Πολεοδομική Αρχή. Η Πολεοδομική Αρχή θα 

ακυρώνει τα προηγούμενα κατατεθειμένα έγγραφα διατηρώντας στο αρχείο μόνο τη σειρά 

εγγράφων σε ισχύ. Βλέπε Παραρτήματα Α για ονομασία αρχείων και αναθεώρηση τους. 

Η Πολεοδομική Αρχή ετοιμάζει την αναφορά της εντός προκαθορισμένου χρονικού 

διαστήματος και αποφασίζει για την έκδοση της Άδειας. Η Άδεια κοινοποιείται στον Αιτητή και 

στον Μελετητή. 

Οι πιο πάνω βασικές ενέργειες θα προσαρμόζονται ανάλογα με τη σταδιακή ή την καθολική 

εφαρμογή του συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ. 
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Παράρτημα Α  

Τυπικός κατάλογος εγγράφων / σχεδίων. Παράμετροι ονομασίας / αρίθμησης / 

κωδικοποίησης. 

Ο Αρχιτέκτονας θα ετοιμάζει και θα υποβάλει κατάλογο των εγγράφων και σχεδίων που 

υποβάλλονται. 

Τα έγγραφα θα πρέπει να δημιουργούνται σε PDF από την πρωτότυπη εφαρμογή και όπου 

απαιτείται να εφαρμόζεται η ηλεκτρονική υπογραφή. Μέχρι την Νομοθετική ρύθμιση του 

θέματος θα ισχύει μεταβατική περίοδος για υποβολή των εγγράφων μέσω σάρωσης. 

Τα έγγραφα θα έχουν μοναδικό όνομα σε κάθε υποβολή / αίτηση.  Προτρέπονται οι 

Μελετητές να διατηρούν το ίδιο όνομα του αρχείου της πρωτότυπης εφαρμογής και της 

μετέπειτα δημιουργίας του PDF αρχείου. πχ το σχέδιο Α05.dwg να δημιουργεί το A05.pdf.  

Όπου τα έγγραφα θα φέρουν ημερομηνία στο όνομα τους αυτή πρέπει να είναι μορφής 

YY/MM/DD δηλαδή Έτος/Μήνας/Ημέρα, ώστε να είναι δυνατή η κατά σειρά αρχειοθέτηση 

τους. 

Έγγραφο με αναθεώρηση με αρχικά κατατεθειμένο όνομα, διατηρεί το όνομα του με την 

προσθήκη της ημερομηνίας στο τέλος. Πχ. το αρχικά κατατεθειμένο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.pdf με 

αναθεώρηση θα γίνει ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_200406.pdf. 

Σχέδιο με αναθεώρηση με αρχικά κατατεθειμένο όνομα ή αριθμό, θα διατηρεί το όνομά του 

με την προσθήκη χαρακτηριστικού γράμματος ή ψηφίου αναθεώρησης. Προτρέπονται οι 

Μελετητές να συμπεριλαμβάνουν χαρακτηριστικό γράμμα της ειδικότητας τους στα σχέδια 

υποβολής. Π.χ. το σχέδιο Α05.pdf με αναθεώρηση θα γίνει Α05_Α.pdf ή A05_1.pdf. 

 
Σύγκριση των προτύπων ονομασίας  
BS1192 / EN1192 
[Project]-[Originator]-[Zone]-[Level]-[File Type]-[Discipline]-[Number]  i.e. 2153-AEW-01-03-DR-
A-0001 
 
AEC Standards UK 
[Project]-[Discipline]-[Zone]-[View]-[Level]-[Content]-[Number] i.e. 2153-A-01-P-03-G42-0001 
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Οι Πολεοδομικές Αρχές, Επαρχιακές Διοικήσεις, Δημοτικές Αρχές εφόσον το ζητήσουν, θα 

μπορούν να ελέγχουν αρχεία σχεδιαστικών προγραμμάτων στην πρωτότυπή τους μορφή με τη 

χρήση των παρεχόμενων προγραμμάτων ανάγνωσης και σχολιασμού που παρέχει ο κάθε 

κατασκευαστής. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 

 

ACROBAT READER / ACROBAT DC  

https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/pdf-reader.html#  

 

ARCHICAD - BIMx Desktop Viewer (Free) 

https://www.graphisoft.com/downloads/bimx/bimx_desktop.html  

 

AUTODESK DWG TrueView + Design Review (Free Download) 

https://www.autodesk.com/products/dwg/viewers  

 

BENTLEY PROJECT WISE- Bentley View Connect 

https://www.bentley.com/en/products/product-line/modeling-and-visualization-

software/bentley-view  

 

BLUEBEAM REVU 

https://www.bluebeam.com/uk/solutions/revu  

 

RHINOCEROS  

3DM Viewer  

 

SOLIDWORKS  

https://www.edrawingsviewer.com/download-edrawings  

 

VECTORWORKS – Vectorworks 2019 Viewer (Free) 

http://www.ozcad.com.au/downloads/viewer.php  

 

Κοινή πλατφόρμα για χειρισμό σχεδιαστικών  εφαρμογών  

BRAVA! –  Brava! is web-based software that provides view, markup, and collaboration 

functionality. Used by an exhaustive list of commercial project sites, Brava! is the leading online 

collaboration viewer. Designed for multi-format content (data), Brava! enables collaboration 

for CAD drawings, schematics, image files and office documents. 

  

https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/pdf-reader.html
https://www.graphisoft.com/downloads/bimx/bimx_desktop.html
https://www.autodesk.com/products/dwg/viewers
https://www.bentley.com/en/products/product-line/modeling-and-visualization-software/bentley-view
https://www.bentley.com/en/products/product-line/modeling-and-visualization-software/bentley-view
https://www.bluebeam.com/uk/solutions/revu
https://www.edrawingsviewer.com/download-edrawings
http://www.ozcad.com.au/downloads/viewer.php
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Παράρτημα Β 

Γενικές Απαιτήσεις Αρχείων  

(παρατίθεται παράδειγμα από παρόμοια διαδικασία στη Πολεοδομική Αρχή του Τορόντο) 

https://www.toronto.ca/services-payments/building-construction/apply-for-a-building-

permit/building-permit-application-guides/electronic-submission-guidelines/  

 All electronic documents, plans and drawings must be submitted in PDF format, version 
7 or later. 

 Files must be unsecured and not password protected. 
 Forms should be completed and signed electronically. All Toronto Building forms are 

available online in fillable format. Please refer to instructions on how to create an 
electronic signature. Acrobat Reader X (10) is required to add multiple signatures to 
forms. 

 Plans/Drawings with multiple pages and sets must be combined into a single Electronic 
Document (PDF format) in the same order as the submitted paper document. 

 Documents/Drawings containing multiple layers must be flattened to a single layer 
prior to submission. 

 Documents/Drawings must have no comments. Text placed on the PDF as a comment 
must be flattened or removed. When rendering drawings to PDF, options for saving 
text as comments must not be selected. 

 Submitted PDF files must be a single layer. 
 Drawings and Specifications must be in black and white only. Full-color renderings and 

photos may be submitted, but only as supplements to a sufficient set of plans. 
 Electronically produced documents, plans and drawings (i.e. dwg, docx) must be 

converted into PDF format for submission. Printing to paper and scanning it to create a 
PDF should be avoided. 

 The maximum page size is an ARCH E ~ A1 (36″x48″ or 914.4mm x 1219.2mm). 
 The scale and page size of the plans/drawings on the PDF must match the scale and 

page size of the full-sized plans/drawings on paper. 
 Documents must be properly labelled. PDF file names for electronic documents should 

have an abbreviated description of the documents. 
 All plans/drawings must include all the information required in Schedule D of Municipal 

Code Chapter 363 for Building Permit applications, and the Sign Permit and Building 
Permit Plan Requirements for sign permit applications. 

 HVAC and plumbing plans/drawings must be submitted as separate Electronic 
Documents (PDF format) for each mechanical permit application and plumbing permit 
application. 

 Electrical / Emergency Lighting / Fire Alarm, Sprinkler and other Fire Safety Systems 
must be submitted as part of the Building Permit set. 

 Shoring, foundation and other structural plans/drawings must be included in the 
Building Permit set, and able to be extracted by the Examiner for issuance of part 
permits, if necessary. 

 Fire Schematic Layout, which includes floor plans and cross-section(s) indicating all fire 
resistance ratings and fire separations as required by the Ontario Building Code, shall 
be included as part of the submission. 

 Where a submission is being made to address a deficiency identified by an Examiner, 
an electronic copy of the revised plans, along with a paper copy, must be submitted to 
the Examiner with the changes clearly labelled and red-lined. 

  

https://www.toronto.ca/services-payments/building-construction/apply-for-a-building-permit/building-permit-application-guides/electronic-submission-guidelines/
https://www.toronto.ca/services-payments/building-construction/apply-for-a-building-permit/building-permit-application-guides/electronic-submission-guidelines/
https://www.toronto.ca/services-payments/building-construction/apply-for-a-building-permit/building-permit-application-guides/electronic-submission-guidelines/how-to-sign-documents-electronically/
https://www.toronto.ca/services-payments/building-construction/apply-for-a-building-permit/building-permit-application-guides/electronic-submission-guidelines/how-to-sign-documents-electronically/
https://www.toronto.ca/services-payments/building-construction/apply-for-a-building-permit/building-permit-application-guides/electronic-submission-guidelines/file-names-for-electronic-documents/


 

  Οδηγός V.01 -06.04.2020 

P
ag

e8
 

 

Απαιτήσεις για τη σάρωση των εγγράφων / σχεδίων 

 Plans/drawings must be at a resolution that is easily legible on screen, and the pages 
must not be skewed. 

 Scanned resolutions of 1-bit black and white 300 dpi is usually acceptable. For 
plans/drawings containing fine lines and detail, 600 dpi resolution is required. 

 Do not reduce the scanned document size. 
 Scanning documents in full color is only necessary if it contains photographs. 

Τεχνικές Απαιτήσεις Υποβολής  

 Toronto Building accepts applications for many types of Building Permits and other 
service requests by email and at any of our district customer service counters. 

 Large documents can be submitted via SFTP (Secure File Transfer Protocol), provided 
they do not exceed 10 files and 300 MB. SFTP transfers must be initiated by Toronto 
Building staff. To request a transfer, please contact bldesd@toronto.ca for assistance. 

 Any DVD must be re-writable and may be used to deliver the final issued documents. 
 The USB drive containing the PDF files must:  

o Be compatible with Windows. To format the USB drive, plug it into the 
computer and navigate to the drive. Once located, right click on the drive and 
select “Format”. When prompted, please select either FAT32 or NTFS. Please 
note: Any documents saved on the USB drive prior to formatting will be 
deleted. 

o Contain only the PDF files for the Building Permit application. There should be 
no additional, unrelated documents on the USB drive. 

o Not contain documents that are compressed or zipped, and 
o for single permit application, must not contain folders of any kind. All files must 

be readily visible when the USB drive is accessed, or:  
 for multiple permit applications, must have their corresponding 

documents in separate folders 
 non-compliant submissions may be subject to digitization fees and may 

delay processing times. 

 

Παράδειγμα διαδικασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 
https://www.submitaplan.com/default.aspx 
 

  

mailto:bldesd@toronto.ca
https://www.submitaplan.com/default.aspx
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Παράρτημα Γ’  

Συντομογραφίες / Μεταφράσεις κοινών εννοιών  

ΥΠΕΣ - Υπουργείο Εσωτερικών 

ΤΠΟ – Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

Επαγγελματική Ασφάλιση Ευθύνης – Professional Indemnity Insurance  

Ιστότοπος – Website  

Σάρωση – Scan 

PDF – Portable Format Document 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 

Στασικράτους 24, γραφεία 201 – 202, 1065 Λευκωσία 

τηλ. επικοινωνίας: 22672887, 22660510 

ηλεκτρονική διεύθυνση: info@architecture.org.cy  

ιστοσελίδα: www.architecture.org.cy 

mailto:info@architecture.org.cy

