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'Αριθμός 117 
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 
65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) 

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 14 (1) 
Γνωστοποιείται δτι το Συμδούλιον Βελτιώσεως Γερμασόγειας της 

Επαρχίας ΛεμεσοΟ, τό όποιον έχει διορισθή δυνάμει της δευτέρας 
επιφυλάξεως της παραγράφου (δ) τοΰ εδαφίου (2) του άρθρου 3 
τοΰ περί Ρυθμίσεως Όδών και Οικοδομών Νόμου ώς αρμοδία αρχή 
διά την Περιοχήν Βελτιώσεως Γερμασόγειας, ένασκοΰν τάς ύπό τοΟ 
εδαφίου (1) του άρθρου 14 του ρηθέντος Νόμου χορηγουμένας εις τήν 
άρμοδίαν αρχήν εξουσίας, τή έγκρίσει τοΰ Υπουργικού Συμοδυλίου 
καθορίζει, προς τον σκοπόν της προστασίας του φυσικοί) περιβάλλον
τος, της διατηρήσεως τοΰ χαρακτήρος του τοπίου, της ρυθμίσεως της 
μελλοντικής αναπτύξεως καΐ της προαγωγής του τουρισμού, τα εντός 
των ορίων της προαναφερθείσης Περιοχής Βελτιώσεως κείμενα τμή
ματα των εν τή πρώτη στήλη του Πίνακος περιγραφομένων περιοχών 
ώς ζώνας εντός των οποίων, τηρουμένων των διατάξεων των επομέ
νων παραγράφων της παρούσης Γνωστοποιήσεως— 

(α) δεν θα επιτρέπεται ή άνέγερσις οιωνδήποτε οικοδομών άλ
λων των έν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος εκτιθεμένων έναν
τι της οικείας περιοχής οικοδομών* και 

(δ) ό αριθμός των ορόφων οιασδήποτε νέας οικοδομής Ιόμου 
μετά τών τυχόν υφισταμένων ορόφων δεν θά ύπερδαίνη τον 
αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον έν 
τή τρίτη στήλη τοΟ Πίνακος έναντι τής οικείας περιοχή' 
άνώτάτον αριθμόν ορόφων και 

(γ) τό ΰψος οιασδήποτε νέας οικοδομής δέν θά ύπερδαίνη τό 
αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέμενον έν 
τή τετάρτη στήλη του Πίνακος 'έναντι τής οίκείας περιοχί ς 
άνώτάτον ϋψος* και 

(δ) καθ' δσον άφορα είς τήν περιοχήν έναντι τής όποιας εκτίθεν
ται έν τη πέμπτη στήλη τοΟ Πίνακος αντίστοιχοι έλάχισται 
άξίαι, ή αξία οιασδήποτε νέας οικοδομής όμοΰ μετά της 
αξίας τών τυχόν υφισταμένων οικοδομών δέν θά είναι μικρό
τερα τής αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέ
μενης έν τή ρηθείση στήλη έναντι τής οίκείας περιοχής ελα
χίστης αξίας' και 

(ε) καθ' δσον άφορα είς περιοχάς έναντι τών οποίων εκτίθενται 
έν τή έκτη στήλη τοΰ Πίνακος αντίστοιχοι ανώτατοι συντελε
σταΐ δομήσεως, ό συντελεστής δομήσεως οιασδήποτε οίκοδο. 
μής δέν θά ύπερδαίνη τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρή
σεως αυτής έκτιθέμενον έν τή έκτη στήλη του Πίνακος έναντι 
τής οικείας περιοχής άνώτάτον συντελεστήν δομήσεως : 

Νοείται δτι, προκειμένου περί οικοδομών άνεγερθησομέ
νων έπι οικοπέδων τά όποια κείνται εντός τών ύπό τά στοι
χεία Β, Γ, και Ζ έν τή πρώτη στήλη τοΰ Πίνακος περιγραφο
μένων περιοχών και διά τά όποια έχει ήδη έκδοθη πιστο
ποιητικόν εγκρίσεως δυνάμει τοΰ ρηθέντος Νόμου ή άδεια 
ύποδιαιρέσεως δυνάμει τοΰ ρηθέντος Νόμου τελούσα έν 
ίσχύϊ Korea τήν ήμερομηνίοα/ της δημοσιεύσεως τής παρούσης 
Γνωστοποιήσεως, ό ανώτατος συντελεστής δομήσεως τών οι
κοδομών τούτων ορίζεται, αντί τοΰ έν τή έκτη στήλη τοΰ Πί
νακος εκτιθεμένου ένοα/τι τής οίκείας περιοχής ανωτάτου 
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συντελεστού δομήσεως, εις 0.60 : 1 νοουμένου δτι δέν θά 
καλυφθή περισσότερον των 0.35 : 1 της εκτάσεως των αν
τιστοίχων οικοπέδων έπί των όποιων θά άνεγερθώσιν. 

2. 'Ανεξαρτήτως των άνω διατάξεων ή αρμοδία αρχή δύναται να 
χορήγηση άδειαν διά προσθήκην ή μετατροπήν εις ύφισταμένην μη 
σύμφωνον, δσον άφορα την έπιτρεπομένην χρήσιν, προς τάς διατά
ξεις της παρούσης Γνωστοποιήσεως οίκοδομήν, ήτοι εις οίκοδομήν ή 
οποία υφίσταται κατά τήν ήμέραν της δημοσιεύσεως της παρούσης 
Γνωστοποιήσεως εν τη έπισήμορ έφημερίδι της Δημοκρατίας ή οποία 
προ της τοιαύτης ημερομηνίας έχρησιμοποιεΐτο διά σκοπόν μή σύμ
φωνον προς τάς διατάξεις της παρούσης Γνωστοποιήσεως και ή οποία 
εΐχεν έγκριθή δυνάμει του Νόμου, εάν ή υφισταμένη οικοδομή κατά 
τά άλλα είναι σύμφωνος προς τάς διατάξεις της παρούσης Γνωστο
ποιήσεως και ή τοιαύτη προσθήκη ή μετατροπή ίκανοποιή τους ακο
λούθους δρους : 

(α) Ή αρμοδία αρχή είναι ικανοποιημένη δτι ή προσθήκη ή 
μετατροπή εις τήν ως ειρηται οίκοδομήν δέν θά έπηρεάση 
δυσμενώς ή παραβλάψη τάς ανέσεις ή τήν εϋλογον χρήσιν 
παρακείμενης 'ιδιοκτησίας ή της περιοχής ώς συνόλου* καΐ 

(β) Ή ολική κυβική χωρητικότης δλων τών προσθηκών και με
τατροπών είς τήν ώς ειρηται οίκοδομήν, γενομένων μετά τήν 
δημοσίευσιν της παρούσης Γνωστοποιήσεως, δέν υπερβαίνει 
τά 10% της κυβικής χωρητικότητος τήν ,δττοίαν ή τοιαύτη 
οικοδομή έχει κατά τήν ήμερομηνίαν της δημοσιεύσεως της 
παρούσης Γνωστοποιήσεως. 

3. Αϊ έν τη πρώτη στήλη του Πίνακος περιγραφόμεναι ζώναι δει
κνύονται επί τών υπογεγραμμένων ύπό του Έπαρχου Λεμεσού Κυ
βερνητικών Χωρομετρικών Σχεδίων, άτινα εΐναι εκτεθειμένα έν τω 
Γραφείω αύτοΰ προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου κατά 
τάς εργασίμους ώρας. 

4. Οι δυνάμει της παρούσης Γνωστοποιήσεως επιβαλλόμενοι περιο
ρισμοί είναι επιπρόσθετοι προς οιουσδήποτε άλλους εκάστοτε έν 
ίσχύϊ περιορισμούς δυνάμει του ρηθέντος Νόμου και τών δυνάμει 
τούτου εκδοθέντων Κανονισμών. 

5. Ή παρούσα Γνωστοποίησις δέν εφαρμόζεται— 
(α) έφ' οιασδήποτε οικοδομής διά τήν οποίαν, κατά τήν ήμε

ρομηνίαν της δημοσιεύσεως της παρούσης Γνωστοποιήσεως 
έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, υφίσταται έν 
Ίσχύϊ άδεια οικοδομής χορηγηθείσα ύπό της αρμοδίας αρχής 
και της οποίας ή άνέγερσις θά συμπληρωθώ απολύτως συμ
φώνως προς τά σχέδια βάσει τών οποίων ή έν λόγω άδεια 
οικοδομής έχει χορηγηθή' 

(β) έφ' οιασδήποτε οικοδομής προοριζομένης δπως χρησιμοποι
ηθη ώς δημόσιος τόπος θρησκευτικής λατρείας* 

(γ) έπί στηθαίων και κιγκλιδωμάτων οικοδομών μή υπερβαι
νόντων το υψος 3 ποδών υπεράνω της στέγης τών τοιούτων 
οικοδομών" και 

(δ) έπί τών επί της στέγης οικοδομών δωματίων κλιμακοστα
σίου, ύδατοδεξαμενών, καπνοδόχων, φωταγωγών και δωμα
τίων εξαερισμού, νοουμένου δτι ουδέν τμήμα τών οικοδομη
μάτων τούτων εΐναι ύψηλότερον τών δώδεκα ποδών υπεράνω 
της στέγης τών τοιούτων οικοδομών. 

6.—(1) Έ ν τη παρούση Γνωστοποιήσει «συντελεστής δομήσεως» ση
μαίνει τόν λόγον του αθροίσματος τών εμβαδών τών έπί ακινήτου 
τινός τυχόν υφισταμένων και τών έπ5 αύτου σκοπουμένων δπως άνε
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γερθώσιν obίoboμώv, προκειμένου δε ττερί οικοδομών τυχόν περι
λαμβανουσών ή σκοπουμένων όπως περιλάβωσιν ορόφους πλείονας 
του ενός το άθροισμα των εμβαδών τών οικοδομών απάντων τών 
ορόφων τούτων, προς το εμβαδόν του είρημένου ακινήτου. 

(2) Έ ν τω Πίνακι— 

(α) «Αποθήκη» σημαίνει πασαν οίκοδομήν πέραν τών 6,000 κυβ. 
ποδών ή παν περιτείχισμα δπου ό δημιουργούμενος περιφραγμένος 
χώρος έχει εμβαδόν πέραν τών 2,500 τετ. ποδών, εις την οποίαν ή 
δπου λαμβάνει χώραν ή παραλαβή, άποθήκευσις, διαλογή, χειρι
σμός, χονδρική πώλησις αντικειμένων παντός είδους, μεταλλευμά
των, ορυκτών, λατομικών Ολικών, παλαιοσιδερικών, βιομηχανικών 
αχρήστων, ζωικών ή χημικών λιπασμάτων, οικοδομικών υλικών, 
παντός είδους μηχανημάτων ή τροχοφόρων και ή οποία οικοδομή 
ή ό όποιος χώρος δύναται να εΐναι ή να άποβή δυσμενής ή ασυμ
βίβαστος δια τάς ανέσεις της περιοχής εις τήν οποίαν ή οικοδομή 
ή το περιτείχισμα προτείνεται δπως άνεγερθή, ή δια τάς ανέσεις 
οιασδήποτε άλλης παρακείμενης περιοχής, πλην ή περιοχής ανα
φερομένης έν τη πρώτη στήλη τοΰ Πίνακος ή μή, εις ήν επιτρέπονται 
αποκλειστικώς Άποθήκαι και Βιομηχανικαι Οίκοδομαί ηύξημένου 
ή περιορισμένου βαθμού όχληρίας. 

«'Αποθήκη ηύξημένου βαθμού όχληρίας» σημαίνει πασαν 'Απο
θήκη ν πέραν τών 30,000 κυβικών ποδών ή παν περιτείχισμα δπου 
ό δημιουργούμενος περιφραγμένος χώρος έχει εμβαδόν πέραν τών 
12,000 τετ. ποδών ε'ις τήν όποίοα' ή δπου λαμβάνει χώραν ή παραλα
βή, άποθήκευσις, διαλογή, ή χειρισμός παλαιοσιδηρικών, σκάρ
των, άχρηστων, τέφρας, μεταλλευτικών ή ορυκτών ή λατομικών 
υλικών ή καταλοίπων, αχρήστων οικοδομικών υλικών, παλαιών 
οχημάτων, παλαιών μηχανών, ζωικών ή χημικών λιπασμάτων, ή 
βιομηχανικών αχρήστων. 

«'Αποθήκη περιωρισμένου δάθμοΰ όχληρίας» σημαίνει πασαν 
'Αποθήκην ήτις δεν εΐναι 'Αποθήκη ηύξημένου βαθμού όχληρίας. 

«Βιομηχανική Οικοδομή» σημαίνει πασαν οίκοδομήν πέραν τών 
6,000 κυβ. ποδών (τυχόν άστεγάστου μηχανικού εξοπλισμού συμ
περιλαμβανομένου) ή παν περιτείχισμα δπου ό δημιουργούμενος 
περιφραγμένος χώρος έχει εμβαδόν πέραν τών 1,000 τετ. ποδών 
εις τήν οποίαν ή δπου εξασκείται οιονδήποτε επάγγελμα ή εργα
σία δια τήν κατασκευήν οιουδήποτε αντικειμένου ή τμήματος τού
του, τήν μετατροπήν, μεταποίησιν, καθαρισμόν, πλύσιν, άρωματι
σμόν, συσκευασίαν, έπιδιόρθωσιν, διακόσμησιν, κονσερβοποίησιν, 
έτοιμασίαν και συμπλήρωσιν προς πώλησιν, διάλυσιν ή έπανασυ
ναρμολόγησιν, συναρμολόγησιν ή και μετασχηματισμόν οιουδήποτε 
αντικειμένου ή ορυκτού ή μεταλλεύματος, συμπεριλαμβανομένης 
και της ναυπηγήσεως, παραγωγής ηλεκτρικού καΐ κινητηρίου δυ
νάμεως ή μετασχηματισμού ηλεκτρικής και κινητηρίου δυνάμεως 
Korea το όποιον ή τήν οποίαν, λόγω της εφαρμοζόμενης μεθόδου 
εργασίας, εγκατασταθέντων ή έγκαταστηθησομένων μηχανημάτων, 
τροχαίας κινήσεως, αριθμού εργαζομένων, θορύβου, δονήσεως, ο
σμής, τών δημιουργούμενων καυσαερίων, καπνού, αιθάλης, τέφρας, 
κόνεως, ή κόκκων δύναται να είναι ή να άποβή δυσμενής ή ασυμβί
βαστος δια τάς ανέσεις της περιοχής ε'ις τήν οποίαν ή οικοδομή ή τό 
περιτείχισμα προτείνεται όπως άνεγερθή ή δια τάς ανέσεις οιασ
δήποτε άλλης παρακείμενης περιοχής, πλην ή περιοχής αναφερο
μένης έν τη πρώτη στήλη του Πίνακος ή μή, εις ην επιτρέπονται απο
κλειστικώς 'Αποθήκαι καΐ Βιομηχανικά! Οίκοδομαι ηύξημένου ή 
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περιορισμένου βαθμού όχληρίας. Εις τον παρόντα δρον ή λέξις 
άντικείμενον περιλαμβάνει πλοία και παντός είδους σκάφη. 

«Βιομηχανική Οικοδομή ηύξημένου βαθμού* όχληρίας» σημαίνει 
πασαν Βιομηχανικήν Οίκοδομήν ε'ις τήν οποίαν εξασκείται εν ή 
πλείονα του ενός των ακολούθων επαγγελμάτων ή εργασιών : 

(i) Επεξεργασία οιουδήποτε είδους εις τήν οποίαν άλκάλα ια 
χρησιμοποιούνται ώς βασικά στοιχεία. 

(Η) Δ ι ' οιασδήποτε μεθόδου μετατροπή, διαπύρωσις, έκκαμίνευ
σις, φρυξις, τηξις, άπανθράκωσις, όξείδωσις, αναγωγή, επε
ξεργασία ή σφυρηλάτησις μεταλλευμάτων, ορυκτών, εμ
πλουτισμένων ορυκτών ή μεταλλευμάτων, μετάλλων ή μα
γμάτων, ή λατομικών υλικών. 

(iii) Δι ' οιασδήποτε μεθόδου εμπλουτισμός, επεξεργασία, θλϊψις, 
πήξις, θλάσις, κλιβανιόμός, κονιορτοποίησα;, διήθησις, κο
σκίνισμα, ή διαλογή μεταλλευμάτων, ορυκτών, μαρμάρων, 
πέτρας, άμμου, χωμάτων, μετάλλων, αχρήστων, σκάρτων, 
τέφρας ή λατομικών υλικών. 

(iv) Δ ι ' οιασδήποτε μεθόδου επεξεργασία μετάλλων δι' οξέων. 
(ν) Δι ' οιασδήποτε μεθόδου γαλβανισμός ή έπιχρωμίωσις. 
(νί) Δι ' οιασδήποτε μεθόδου διαπύρωσις, ή\ έκκαμίνευσις τούβλων 

η' ειδών κεραμικής. 
(vii) Δι ' οιασδήποτε μεθόδου έκκαμίνευσις άσβεστου ή γύψου. 

(viii) Δι ' οίασδήποτε μεθόδου παραγωγή ύαλου. 
(ix) Δι ' οίασδήποτε μεθόδου παραγωγή κυανίου κα ι τών ενώσε

ων τούτου, άνθρακασβέστου, οξειδίων του ψευδαργύρου, ή 
χλωριούχου ψευδαργύρου. 

(Χ) Δι ' οίασδήποτε μεθόδου διύλισις, άπόσταξις, ή άνάμιξις ορυ
κτελαίου, παραγωγή ή χρήσις βαφών ή βερνικιών συμπερι
λαμβανομένων και τών παρασκευαζομένων έκ κυτταρίνης, 
(πλην δπου αδται χρησιμοποιούνται εις εργαστήρια έπιδιορθώ
σεως αυτοκινήτων και πλην δπου ετοιμαι ή παρασκευασμέ
νοι βαφαι μειγνύονται ή αλέθονται), ή παραγωγή f\ χρήσις 
πίσσας, ασφάλτου ή πυριδίνης (pyridine), παραγωγή όξικου 
άμυλεστέρος (amyl acetate), παραγωγή αρωματικών εστέ
ρων, βουτυρικού οξέως, καραμέλλας, ιωδοφορμίου, έξαμίνης, 
Β—ναφθόλης, ρητινούχων προϊόντων (εξαιρουμένων τών έκ 
συνθετικών ρητινών ή πλαστικού προϊόντων τών γινομένων 
διά χυτεύσεως, θλίψεως ή εξαγωγής (extrusion) ), σαλικυ
λικοϋ οξέως, σουλφονωμένων οργανικών ουσιών, ή ελαστι
κού εξ άχρηστων υλών, παραγωγή προς πώλησιν ή προς 
χρήσιν διά χημικήν έπεξεργασίαν άκετυλενίου άπό άνθρα
κασβέστιον. 

(χί)Δι ' οίασδήποτε μεθόδου παραγωγή ηλεκτρικής δυνάμεως ή 
μετασχηματισμός ταύτης έ'νθα αϊ εγκαταστάσεις ή εξοπλι
σμός απαιτούν τήν χρήσιν χώρου πέραν τών 5,000 τετ. ποδών. 

(xii) Δι ' οίασδήποτε μεθόδου παραγωγή, κατασκευή, πλύσις, 
στίλβωσις, ή επεξεργασία μαρμάρων, σκύρων, μωσαϊκών, ή 
παντός λατομικού ύλικου. 

(xiii) Δι ' οίασδήποτε μεθόδου παραγωγή, κατασκευή, μεταποίη
σις, άποξήρανσις, κλι6ανισμός, καΰσις, συσκευασία, άπό
σταξις, διύλισις ή άνάμειξις ζωικών προϊόντων ώς, αΐμα, 
όστα, εντόσθια, λίπος, δέρματα, τρίχες ή κόπρανα. 

(xiv) Δι ' οίασδήποτε μεθόδου παραγωγή ζωικής κόλλας, παστών 
ιχθύων και κρεάτων, λιπασμάτων, λευκώματος έξ αίματος, 
ζωΐκόυ άνθρακος ή χάρτου. 
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(xv) Δι' οιασδήποτε μεθόδου έιτικάλυψις δια σμάλτου μεταλλι
κών ή άλλων αντικειμένων. 

«Βιομηχανική Οικοδομή περιωρισμένου βαθμού όχληρίας» ση
μαίνει πάσαν Βιομηχανικήν ΟΊκοδομήν ήτις δέν "είναι Βιομηχανική 
Οικοδομή ηύξημένου δαθμου όχληρίας. 

(β) Οι δροι «Κυρίως Ξενοδοχεία», «Οικοτροφεία», «Παρόδια 
Ξενοδοχεία», «Συγκροτήματα Οικίσκων» και «Τουριστικά 
Καταλύματα» κέκτηνται τήν ύπό τών περί Ξενοδοχείων και 40 του 1969 
Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 1969 <αι 1970, άντι 52 τ 0 ° 1970 

στοίχως, άποδοθεΐσαν αύτοΐς εννοιαν. 
7. Αϊ εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δη

μοκρατίας της 30ης 'Ιουνίου 1955, της 18ης Φεβρουαρίου 1960, της 
17ης Μαΐου 1962 καΐ της 8ης Αυγούστου 1969 δημοσιευθείσα ι ύιτ' 
άρ. 404, 63, 250 και 640, αντιστοίχως, Γνωστοποιήσεις, καθόσον άφ.ο-
ρώσιν ε'ις τάς περιοχάς τάς περιγραφόμενος εν τη Πρώτη Στήλη 
του Πίνακας, άκυροΰνται. άνευ επηρεασμού παντός γενομένου ή μη 
γενομένου δυνάμει αυτών. 
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