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'Αριθμός 147 
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 9& 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 τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Πογαζίου της Ε 
παρχίας 'Αμμοχώστου, τό όποιον έχει διορισθή δυνάμει της δευτέρας 
επιφυλάξεως της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 
του περί Ρυθμίσεως Όδών καΐ Οικοδομών Νόμου ώς αρμοδία αρχή 
διά την Περιοχήν Βελτιώσεως Πογαζίου, ενασκούν τάς ύπό του εδα
φίου (ΐ) τοΰ άρθρου 14 τοΰ ρηθέντος Νόμου χορηγουμένας εις τήν 
άρμο'δίαν αρχήν εξουσίας, τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου 
καθορίζει, προς τον σκοπόν της προστασίας του φυσικού περιβάλλον
τος, της διατηρήσεως του χαρακτήρος τοΟ τοπίου, της ίρυΟμίσεως της 
μελλοντικής αναπτύξεως και τής παραγωγής του τουρισμού, τα εντός 
των ορίων τής προαναφερθείσης Περιοχής Βελτιώσεως κείμενα τμή
ματα των έν τη πρώτη στήλη τοΟ Πίνακος περιγραφομένων περιοχών 
ώς ζώνας εντός των. οποίων, τηρουμένων των διατάξεων των επομέ
νων παραγράφων τής παρούσης Γνωστοποιήσεως— 

(α) δέν θά επιτρέπεται ή άνέγερσις οιωνδήποτε οικοδομών άλ
λων των έν τή δευτέρα στήλη του Πίνακος εκτιθεμένων έναντι 
τής οικείας περιοχής οικοδομών* και 

(β) ό αριθμός των ορόφων οιασδήποτε νέας οικοδομής ;όμοϋ 
μετά τών τυχόν υφισταμένων ορόφων δέν θα ύπερβαίνη τόν 
αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον έν 
τή τρίτη στήλη του Πίνακος έναντι τής οικείας περιοχής 
άνώτατον αριθμόν ορόφων* και 

(γ) τό ϋψος οιασδήποτε νέας οικοδομής δέν θά ύπερβαίνη τό 
αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον έν 
τή τετάρτη στήλη του Πίνακος έναντι τής οικείας περιοχής 
άνώτατον υψος' και 

(υ) καθ' δσον άφορα είς τήν περιοχήν έναντι τής οποίας εκτίθεν
ται έν τή πέμπτη στήλη του Πίνακος αντίστοιχοι έλάχισται 
άξίαι, ή αξία οιασδήποτε νέας οικοδομής όμοΟ μετά τής 
αξίας τών τυχόν υφισταμένων οίκοδομών δέν θά ενΐαι μικρό
τερα τής αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέ
μενης έν τη ρηθείση στήλη έναντι τής οικείας περιοχής ελα
χίστης αξίας' και 

(ε) ό συντελεστής δομήσεως οιασδήποτε οικοδομής δέν θά ύπερ
βαίνη τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτι
θέμενον έν τή έκτη στήλη του Πίνο:κος έναντι τής οικείας πε
ριοχής άνώτοττον συντελεστήν δομήσεως : 

Νοείται, δτι προκειμένου περί οικοδομών άνεγερθησομέ
νων επί οικοπέδων τά όποια κείνται εντός τών ύπό τά στοι
χεία Β και Ζ έν τή πρώτη στήλη του Πίνακος περιγρα
φομένων περιοχών και διά τά όποια έχει ήδη έικδοθή πι
στοποιητικόν εγκρίσεως δυνάμει του ρηθέντος Νόμου ή 
άδεια ύποδιαιρέσεως δυνάμει του ρηβέντος Νόμου τελού
σα έν ίσχύϊ κατά τήν ήμερομηνίαν τής δημοσιεύσεως τής πα
ρούσης Γνωστοποιήσεως, ό ανώτατος συντελεστής δομήσεως 
τών οίκοδομών τούτων ορίζεται, αντί του έν τή έκτη στήλη 
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τοΰ Πίνακος εκτιθεμένου έναντι της οικείας περιοχής ανωτά
του συντελεστού δομήσεως, εις 0.60 : 1 νοουμένου δτι δεν 9α 
καλυφθή περισότερον τών 0.35 : 1 της εκτάσεως τών αντι
στοίχων οικοπέδων έπί τών οποίων θα άνεγερθώσιν. 

2. 'Ανεξαρτήτως τών άνω διατάξεων ή αρμοδία αρχή δύναται νά 
χορήγηση αδειαν διά. προσθήκη ν ή μετατροπήν είς ύφισταμένην μή 
σύμφωνον, δσον άφορα την έπιτρεπομένην χρήσιν, προς τάς διατά
ξεις της παρούσης Γνωστοποιήσεως οίκοδομήν, ήτοι είς οίκοδομήν ή 
όποια υφίσταται κατά τήν ήμέραν της δημοσιεύσεως της παρούσης 
Γνωστοποιήσεως έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ή όποια 
προ της τοιαύτης ημερομηνίας έχρησιμοποιεΐτο διά σκοπόν μή σύμ
φωνον προς τάς διατάξεις της παρούσης Γνωστοποιήσεως και ή όποια 
εΐχεν έγκριθή δυνάμει τοΰ Νόμου, έάν τόσον ή υφισταμένη οικοδομή 
δσον και ή προσθήκη,ή μετατροπή κατά τά άλλα είναι σύμφωνοι προς 
τάς διατάξεις της παρούσης Γνωστοποιήσεως καί ή τοιαύτη προσθήκη 
ή μετατροπή ίκανοποιή τους ακολούθους δρους : % 

(α) Ή αρμοδία αρχή είναι Ικανοποιημένη δτι ή προσθήκη ή 
μετατροπή είς τήν ώς εΐρηται οίκοδομήν δεν θάέπηρεάση 
δυσμενώς ή παραβλάψη τάς ανέσεις ή τήν ευλογον χρήσιν 
παρακείμενης ιδιοκτησίας ή της περιοχής ώς συνόλου' καί 

(β) Ή ολική κυβική χωρητικότης δλων τών προσθηκών καί με
τατροπών είς τήν ώς εΐρηται οίκοδομήν, γενομένων μετά τήν 
δημοσίευαιν της παρούσης Γνωστοποιήσεως, δεν υπερβαίνει 
τά 10% της κυβικής χωρητικότητος τήν οποίαν ή τοιαύτη 
οικοδομή έχει κατά τήν ήμερομηνίαν της δημοσιεύσεως της 
παρούσης Γνωστοποιήσεως. 

3. Αϊ εν τη πρώτη στήλη τοΰ Πίνακος περιγραφόμενοι ζώναι δει
κνύονται επί τών υπογεγραμμένων ύπό τοΰ Έπαρχου 'Αμμοχώστου 
Κυβερνητικών Χωρομετρικών Σχεδίων, άτινα είναι 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 τοΰ ρτ\θέντος Νόμου καί τών δυνάμει 
τούτου εκδοθέντων Κανονισμών. 

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

ρομηνίαν/ της δημοσιεύσεως της παρούσης Γνωστοποιήσεως 
έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, υφίσταται έν 
ίσχύϊ άδεια οικοδομής χορηγηθείσα ύπό της αρμοδίας αρχής 
καί της οποίας ή άνέγερσις θά συμπληρωθή απολύτως συμ
φώνως προς τά σχέδια βάσει τών όποιων ή έν λόγω άδεια 
οικοδομής έ"χει χορηγηθή' 

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

(γ) έπί στηθαίων καί κιγκλιδωμάτων οικοδομών μή ύπερβαι
νόντων τό ϋψος 3 ποδών υπεράνω της στέγης τών τοιούτων 
οικοδομών καί 

(δ) έπί τών έπί της στέγης οικοδομών δωματίων κλιμακοστα
σίου, ύδατοδεξαμενών, καπνοδόχων, φωταγωγών καί δωμα
τίων εξαερισμού, νοουμένου δτι ουδέν τμήμα τών οίκοδομη
μάτων τούτων είναι ύψηλότερον τών δώδεκα ποδών υπεράνω 
της στέγης τών τοιούτων οικοδομών. 
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6.—(1)"' Έν xfj"' ΰαρούση] Π~\κ&
%
6Μοποιήσει

; «συντελεστές" δ^μήσειως» σην 
μαίνεα τ«ό"ν λόγον του ά%Λ$&%!όσϋος των εμβαδών των επί άκιγήτου

; 

τινός τυχόν υφισταμένων και των έπ' αυτοΟ σκοπουμένων δπως άνε
γερθώσιν οικοδομών, προκειμένου δε περί οικοδομών τυχόν περι
λαμβανουσών ή σκοπουμένων δπως περιλάβωσιν ορόφους πλείονας 
του ενός το άθροισμα τών εμβαδών τών οικοδομών απάντων τών 
ορόφων τούτων, προς το εμβαδόν του είρημένου ακινήτου. 

(2) Έν 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, άπσθήκευσις, διαλογή, χειρι
σμός, χονδρική πώλησις αντικειμένων παντός είδους, μεταλλευμά
των, ορυκτών, λατομικών υλικών, αχρήστων μεταλλικών αντικει
μένων, βιομηχανικών αχρήστων, ζωικών ή χημικών λιπασμάτων, 
οικοδομικών υλικών, ποη/τός είδους μηχανημάτων ή τροχοφόρων 
και ή οποία οικοδομή ή ό όποιος χώρος, λόγω της τοιαύτης χρη
σιμοποιήσεως των, δύναται να είναι ή νά άποβή δυσμενής ή ασυμ
βίβαστος δια τάς ανέσεις της περιοχής εις τήν οποίαν ή οικοδομή 
ή τ<? περιτείχισμα προτείνεται δπως άνεγερθη, ή δια τάς ανέσεις 
οίασοήποτε άλλης παρακείμενης περιοχής, αναφερομένης, έν τη 
πρώτη στήλη τοΟ Π'ίνακος ή μη, πλην ή περιοχής αναφερομένης 
έν τη πρώτη στήλη του Πίνακος ή μή, εις ήν επιτρέπονται άποκλει^· 
στικώς Άποθήκαι και Βιομηχανικά! Οίκοδομαί. 

«Βιομηχανική Οικοδομή» σημαίνει πασαν οίκοδομήν πέραν τών 
6,000 κυβ. ποδών (τυχόν άστεγάστου μηχανικοΟ εξοπλισμού συμ
περιλαμβανομένου) ή παν περιτείχισμα δπου δ δημιουργούμενος 
περιφραγμένος χώρος έχει εμβαδόν πέραν τών 1,000 τετ. ποδών 
είς τήν οποίαν ή δπου εξασκείται οιονδήποτε επάγγελμα ή εργα
σία διά τήν κατασκευήν οιουδήποτε αντικειμένου ή τμήματος τού
του, τήν μετοαροπήν, μετοπτοίησιν, καθαρισμόν, πλύσιν, άρωματι
σμόν, συσκευασίαν, έπιδιόρθωσιν, διακόσμησιν, κονσερβοποίησιν, 
έτοιμασίαν καΐ συμπλήρωσιν προς πώλησιν, διάλυσιν ή έπανασυν
αρμολόγησιν, συναρμολόγησιν ή και μετασχηματισμόν οιουδήποτε 
αντικειμένου ή ορυκτού ή μεταλλεύματος, συμπεριλαμβανομένης 
και της ναυπηγήσεως, παραγωγής ηλεκτρικού και κινητηρίου δυ
νάμεως ή μετασχηματισμού ηλεκτρικής καΐ κινητηρίου δυνάμεως 
κατά τό όποιον ή τήν οποίαν, λόγω της εφαρμοζόμενης μεθόδου 
εργασίας, εγκατασταθέντων ή έγκαταστηθησομένων μηχανημάτων, 
τροχαίας κινήσεως, αριθμού εργαζομένων, θορύβου, δονήσεως, 
οσμής, τών δημιουργούμενων καυσαερίων, καπνού, αιθάλης, τέ
φρας κόνεως, ή κόκ'κων δύναται νά εΐναι ή νά άποβή δυσμενής ή 
ασυμβίβαστος διά τάς ανέσεις τής περιοχής είς τήν οποίαν ή οικο
δομή ή τό περιτείχισμα προτείνεται δπως άνεγερθη ή διά τάς ανέ
σεις οιασδήποτε άλλης παρακείμενης περιοχής, αναφερομένης έν 
τη πρώτη στήλη του Πίνακος ή μή, πλην ή περιοχής αναφερομένης 
έν τη πρώτη στήλη του Πίνακος ή μή, είς ή ν επιτρέπονται αποκλει
στικώς Άποθήκαι κα ι Βιομηχανικαί Οίκοδομαί. Είς τόν παρόντα 
δρον ή λέξις «άντικείμενον» περιλαμβάνει πλοΐα και παντός είδους 
σκάφη. 

(β) Οι δροι «Κυρίως Ξενοδοχεία», «Οικοτροφεία», «Παρόδια Ξε
νοδοχεία», «Συγκροτήματα Οικίσκων» και «Τουριστικά Καταλύμα
τα» κέκτηνται τήν υπό τών περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων Νόμων του 1969 και 1970, αντιστοίχως, άποδοθεΐσαν 52^1970 
αύτοΐς έννοιαν. ' 
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