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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ 
Αρθρον 

1. Συνοπτικός τίτλος. 
Μέρος Πρώτον.-Ε Ι Σ ΑΓΩΓΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2. Ερμηνεία. 

Μέρος Δεύτερον.-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ 
3. Ό Υπουργός. 
4. Πολεοδομική 'Αρχή. 
5. Μεταβίβασις αρμοδιοτήτων του Υπουργού. 
6. Διατάγματα κ.λ.π. ύπό του Υπουργού. 

Μέρος Τρίτον.-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ 
7. Παρασκευή χωρογραφήσεως και Σχεδίου δια τήν Νήσον καΐ ημερομηνία* 

ενάρξεως Ισχύος του Σχεδίου δια τήν Νήσον. 
8. Σκοποί του Σχεδίου δια τήν Νήσον. 
9. Άναθεώρησις του Σχεδίου δια τήν Νήσον. 

Μέρος Τέταρτον.-ΤΟΠΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΑΣ 
10. Τοπϋκά Σχέδια. 
11. Σκοποί, τύπος κ.λ.π. του Τοπικού Σχεδίου. 
12. Πολεοδομική Αρχή δια Περιοχή ν Τοπικού Σχεδίου. 
13. Σχέδια Περιοχών. 
14. Άναθεώρησις Τοπικών Σχεδίων και Σχεδίων Περιοχών. 
15. Τροποποίησις Τοπικών Σχεδίων και Σχεδίων Περιοχών. 
16. Έκπόνησις Τοπικών Σχεδίων και Σχεδίων Περιοχών ύπό τοπικών αρχών. 
17. Μεταβίβασις αρμοδιοτήτων ύπό του Υπουργού. 
18. Δημοσίευσις Τοπικού Σχεδίου και Σχεδίου Περιοχής, ενστάσεις κατ' 

αυτών και εγκρισις αυτών. 
19. Σύγκρουσις μεταξύ σχεδίων αναπτύξεως. 

(929) 
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Μέρος Πέμπτον.ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Πολεοδομική άδεια 

Αρθρον 
20. 'Ερμηνεία «αναπτύξεως». 
21. Πολεοδομική άδεια. 
22. Διάταγμα 'Αναπτύξεως. 
23. Αιτήσεις δια πολεοδομικήν άδειαν. 
24. Είδοποίησις περί αιτήσεως δια πολεοδομικήν άδειαν και παραστάσεις. 
25. 'Αποφάσεις επί αιτήσεων διά πολεοδομικήν άδειαν. 
26. Διά πολεοδομικήν άπόφασιν δέον νά λαμβάνονται ύπ' όψιν σχέδια ανα

πτύξεως κ.λ.π. 
27. Συμπληρωματικά! διατάξεις ώς προς αιτήσεις διά πολεοδομικήν άδειαν. 
28. Συνέπειαι πολεοδομικής αδείας. 
29. Μητρώον αιτήσεων διά πολεοδομικήν άδειαν. 
30. Παραπομπή αιτήσεων διά πολεοδομικήν άδειαν εις τον Ύπουργόν. 
31. Μ'εραρχι'κή προσφυγή κατά πολεοδομικών αποφάσεων. 
32. Ιεραρχική προσφυγή εν περιπτώσει παραλείψεως εκδόσεως πολεοδομικής 

αποφάσεως. 
33. Άναθεώρησις πολεοδομικών αποφάσεων εις περιπτώσεις καθ' άς απαι

τείται άποζημίωσις. 
34. Συμπληρωματικά! διατάξεις ώς προς τήν άναθεώρησιν πολεοδομικών 

αποφάσεων. 
35. Λευκά ι Ζώναι. 

Άνάκλησις ή τροποποίησις πολεοδομικής αδείας 
36. Εξουσία προς άνάκλησιν ή τροποποίησιν πολεοδομικής αδείας. 

Επιπρόσθετοι έξουσίαι ελέγχου 
37. Διατάγματα απαιτούντα τον τερματισμόν τής χρήσεως ή τήν μετατροπήν 

ή τήν άφαίρεσιν οίκοδομών ή έργων. 
38. Διατάγματα Διατηρήσεως. 
39. Διατάγματα Προστασίας Δένδρων., 
40. "Ελεγχος διαφημίσεων. 
41. Δεν απαιτείται αίτησις διά πολεοδομικήν άδειαν διά διαφημίσεις. 
42. Πρέπουσα συντήρησις αχρησιμοποίητου ακινήτου ιδιοκτησίας κ.λ.π. 
43. Συμφωνίαι ρυθμίζουσαι τήν άνάπτυξιν ή ΧΡήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας. 

Συμπληρωματικά! Διατάξεις 
44. Αίτησις προς καθορισμόν του εάν άπαιτήται πολεοδομική άδεια. 
45. Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής.'" '" ." ' 

Μέρος "Εκτον. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Επιβολή ε'ις περιπτώσεις καθ5 ας απαιτείται πολεοδομική άδεια 

46. Έξουσίαι προς επίδοσιν ειδοποιήσεως επιβολής. · " 
47. Ιεραρχική προσφυγή ε'ίς τον Ύπουργόν κατά ειδοποιήσεως επιβολής. 
48. Οοιναί διά τήν μή συμμόρφωίσιν προς είδοποίησιν επιβολής. 
49.'~Έικτελε·σϊς' ύπό της Πολεοδομικής 'Αρχής έργων απαιτουμένων ύπ°-της 

ειδοποιήσεως έπυβολής. . ■■ · 
50. Σσμπληρω'ματικα! διατάξεις ώς προς ειδοποιήσεις επιβολής. 
51. Συνέπειαι πολεοδομικής αδείας έ'πι ειδοποιήσεως επιβολής. 
52. Ισχύς ειδοποιήσεως επιβολής έναντι μεταγενεστέρας αναπτύξεως. 
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Επιβολή έλεγχου δυνάμει του άρθρου 42 
Άρθρον ;. '-Ρ?·/ 

53. Ποινή δια παράλειψ'.ν συμμορφώσεως προς είδοποίησιν έπιδοθεΐσάν δυνά
μει του άρθρου 42. 

54. Έκτέλεσις ύπό της Πολεοδομικής 'Αρχής έργων απαιτουμένων υπό ειδο
ποιήσεως δοθείσης δυνάμει του άρθρου 42. ,,., 

55. ΣυμπληρωμοΛικαι διατάξεις ώς προς ειδοποιήσεις έπιδοθείσας δυνάμει 
τοΰ άρ'θρου 42. 

Επιβολή εις άλλας περιπτώσεις 
56. 'Επιβολή Διαταγμάτων εκδοθέντων δυνάμει του άρθρου 37. 
57. 'Επιβολή Διατοτ/μάτων Προστασίας Δένδρων καΐ Διατηρήσεως. 
58. 'Επιβολή ελέγχου διαφημίσεων. 
59. 'Επιβολή εν σχέσει προς αρχήν ε!'ις τήν οποίαν έχουσι μεταβιβασθή αρμο

διότητες. 

Μέρος "Εβδομον.ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣ Ι Σ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

60. 'Αναγκαστική άπαλλοτρίωσις ακινήτου ιδιοκτησίας. 
61. Συμπληρωματι'και διατάξεις ώς προς το ποσόν της αποζημιώσεως. 
62. Πώλησις άπαλλοτριωθείσης ακινήτου' ιδιοκτησίας ε'ίς τον πρώην αυτής 

ιδιοκτήτη ν. 
63. Διάιθεσις άπαλλστριωθείσης ακινήτου ιδιοκτησίας οσάκις ό σκοπός δι' δν 

άπηλλοτριώ'θη αυτή δεν καταστή εφικτός. 
64. Έπαναπαλλοτρίωσις διατε'θίείσης ακινήτου ιδιοκτησίας. 
65. 'Εξουσία προς άκύρωσιν δουλειών και άλλων διικαιω'μάτων. 
66. Έκτόπισις προσώπων έξ άπαλλοτριωθείσης ϊδιοικτησίας. 

Μέρος "Ογδοον.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ 
'Απαιτήσεις δι' άποζημίωσιν και καταβολήν αποζημιώσεως 

67. Καθορισμός αποζημιώσεως. 
68. Άποζημίωσις και τρόπος καθορισμού αυτής. 
69. 'Αποκλεισμός ή περιορισμός αποζημιώσεως εις ώρισμένας περιπτώσεις. 
70. Ουδεμία άποζημίωσις εάν έπι'τροητή άλλη τις άνάπτυξις. 
71. Περαιτέρω περιορισμός αποζημιώσεως. 
72. Συμπληρωματικοί διατάξεις ώς προς το ποσόν της αποζημιώσεως. 
73. Πρόσωπα εις τά όποια καταβάλλεται άποζημίωσις. 
74. Καταβολή αποζημιώσεως. 

Ποικίλαι διατάξεις ώς προς αποζημιώσεις 
εις ώρισμένας περιπτώσεις 

75. Άποζημίωσις εν σχέσει προς Διστάγμοπα Προστασίας Δένδρων και Δια
τάγματα Διατηρήσεως. 

76. Άποζημίωσις διά περιορισμούς επί των διαφημίσεων. 
77. Άποζημίωσις εν σχέσει προς Διατάγματα δυνάμει τοΰ' άρ'θρου 37. 
78. Άποζημίωσις είς περιπτώσεις ανακλήσεως ή τροποποιήσεως πολεοδο

μικής αδείας. 
79. 'Εφαρμογή του άρθρου 78 εις ε!ϊδικάς περιπτώσεις αρνήσεως τής χορη

γήσεως πολεοδομικής αδείας ή χορηγήσεως τοιαύτης αδείας ύπό ορούς. 
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Μέρος "Εννατον.—ΤΕΛΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ 
"Αρθρον 

80. Έπι6·ολή τέλους βελτιώσεως. » 

Μέρος Δέχατον.ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
81. Εξουσία εισόδου. 
■82. 'Εξουσία της Πολεοδομυκής 'Αρχής απως συνάσττη συμφωνίας μετ' ίδιο

•κ'τηΐών περιορίζουσας την χρή'σιν ακινήτου ιδιοκτησίας. 
83. ΟίκονσμικαΙ διατάξεις. 
84. Εφαρμογή και προσαρμογή ώρισμένων διατάξεων. 
85. Ερμηνεία τοΰ περί Ρυθμίσεως 'Οδών και Οικοδομών Νόμου και αναστολή 

ώρισμένων διατάξεων αύτου. 
86. Κανονισμοί. ψ 

87. Άδιίκήιματα. 
88. Ημερομηνία ενάρξεως Ισχύος. 
89. Κατάργησις του περί Έκ'θέσεως Διαφημίσεων ("Ελεγχος) Νόμου. .» 
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Ό περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως ε'ις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

'Αριθμός 90 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑ
ΞΙΑΣ, ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟ
ΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Πολεοδομίας και Συνοπτικός 

Χωροταξίας Νόμος του1 1972. τίτλος. 

Μέρος Πρώτον.ΕΙΣΑΓΩΠΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 

διάφορος έννοια— 
«αίτησις δια καθορισμόν» κέκτηται την ύπό του εδαφίου (2) του 

άρθρου 44, άποδιδομένην ε'ις τον δρον τούτον έ'ννοιαν' 
«ακίνητος ιδιοκτησία» κέκτηται την υπό του άρθρου 2 του περί 

'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 'Εγγραφή καΐ Έκτίμησις) κεφ. 224. 
Νόμου άποδιδομένην εις τον δρον τούτον έννοιαν' 3τοθΐ96θ 

«άνάπτυξις» κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 20 άποδιδομένην είς ioTOoi966 
τόν δρον τούτον εννοιαν, «άναπτύσσειν» δε ερμηνεύεται αναλόγως" 75τοϋΐ9&8 

«άνέγερσις», έν σχέσει προς ο'ικοδομήν, περιλαμβάνει έπέκτασιν, του 

μετατροπήν και έπανέγερσιν 
«ανοικτός χώρος» σημαίνει οιανδήποτε άκίνητον ίδιοκτησίαν ή 

όποια αφέθη ώς δημόσιος κήπος, ή χρησιμοποιείται δια σκοπούς 
αναψυχής τοΟ κοινού, ή γήν αποτελούσαν κοιμητήριον τό όποιον 
έπαυσε νά χρησιμοποιήται' 

«αξία», έν σχέσει προς άκίνητον ίδιοκτησίαν, σημαίνει τό ποσόν 
δπερ αυτή αναμένεται νά άποφέρη έάν πωληθή είς δημοσίαν άγο
ράν ύπό εκουσίου πωλητού' 

«αρμοδιότητες» περιλαμβάνει εξουσίας και καθήκοντα' 
«άρχαΐον μνη μείον» κέκτηται τήν ύπό του περί 'Αρχαιοτήτων Κεφ. 31. 

Νόμου άποδιδομένην είς τόν δρον τούτον εννοιαν* 48τοθΐ964 
«αρχή είς τήν οποίαν έχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες» σημαί

νει οιονδήποτε πρόσωπον, σώμα ή άρχήν ασκούσαν αρμοδιότητας 
του Υπουργού μεταβιβασθείσας είς τό πρόσωπον ή τό σώμα τούτο 
ή τήν άρχήν ταύτην δυνάμει του παρόντος Νόμου' 

«Γενικόν Διάταγμα Αναπτύξεως» σημαίνει Διάταγμα ώς τό έν 
τη παραγράφω (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 22 άναφερόμενον' 

«γεωργία» περιλαμβάνει κηπουρικήν, καλλιέργειαν όπωρών, 
καλλιέργειαν σπόρων, γαλακτοκομίαν, κτηνοτροφίαν (περιλαμβά
νουσαν τήν έκτροφήν παντός ζώου προς παραγωγήν τροφής, έρίου, 
δερμάτων ή γουναρικών ή προς τόν σκοπόν της χρησιμοποιήσεως 
αύτου κατά τήν καλλιέργειαν της γης), τήν χρήσιν γης διά βο
σκήν, καλαθοποιΐαν ή ώς λειμώνος, λαχανόκηπου και φυτωρίου 
και τήν χρήσιν γης ώς δάσους οσάκις ή χρήσις αϋτη είναι επικου
ρική της καλλιέργειας της γης δι' άλλους γεωργικούς σκοπούς, 
«γεωργικός» δε ερμηνεύεται αναλόγως* 



Ν. 90/72 934 ♦ 

«διάθεσις» σημαίνει διάθεσιν δια πωλήσεως, ανταλλαγής ή μισ
θώσεως ή δια τής συστάσεως οιασδήποτε δουλείας, δικαιώματος 
ή προνομίου ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον πλην δια τής άφιε . 
ρώσεως, δωρεάς ή υποθήκης, «διαθέτειν» δε ερμηνεύεται αναλόγως. 

«Διάταγμα Αναπτύξεως» κέκτηται την ύπό του άρθρου 22 άπο
διδομένην είς τον δρον τοΟτον εννοιαν' 

«Διάταγμα Διατηρήσεως» κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 38 άπο
διδομένην είς τόν δρον τοΟτον εννοιαν' 

«Διάταγμα Προστασίας Δένδρων» κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 
39 άποδιδομένην είς τόν δρον τοΟτον εννοιαν* 
' «διαφήμισις» σημαίνει πάσαν λέξιν, γράμμα, ομοίωμα, σήμα, 
τοίχο κόλλησιν, πίνακα, είδοποίησιν, έμβλημα ή παράστασιν, φωτα
γωγημένην ή μή, ή όποια έχει τόν χαρακτήρα διαφημίσεως, αναγ
γελίας ή καθοδηγήσεως και χρησιμοποιείται έν δλω ή έν μέρει 
διά τους σκοπούς αυτών και (άνευ επηρεασμού τών προηγουμένων 
διατάξεων του παρόντος ορισμού) περιλαμβάνει πάν ξύλινον περί " 
φράγμα ή παρόμοιον οικοδόμημα χρησιμοποιούμενον, ή καταστάν 
κατάλληλον προς χρήσιν, διά τήν εκθεσιν διαφημίσεων, πάσα δε 
αναφορά είς εκθεσιν διαφημίσεων ερμηνεύεται αναλόγως* 

«Δικαστήριον» σημαίνει άρμόδιον Δικαστήριον '  " 
. «ΕΊδικόν Διάταγμα Αναπτύξεως» σημαίνει Διάταγμα ως το έν 

τη παραγράφω (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 22 άναφερόμενον' 
«είδοποίησις επιβολής» κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 46 άπο

διδομένην είς τόν δρον τοΟτον εννοιοτν* ' 
«έκκαθάρισις», έν σχέσει προς άκίνητον ίδιοκτησίαν; σημαίνει 

τήν άφαίρεσιν οικοδομών ή υλικών έκ τής ακινήτου ιδιοκτησίας, 
τήν ϊσοπέδωσιν τής επιφανείας αυτής και τήν έκτέλεσιν τοιρύτων 
άλλων εργασιών έν σχέσει προς αυτήν οιαι ή'θελον καθ'ορισθή' 

«ιδιοκτήτης», έν σχέσει προς άκίνητον ίδιοκτησίαν, σημαίνει το 
πρόσωπον το όποιον είναι έγγεγραμμένον ή το όποιον δικαιούται 
νά έγγραφη είς τά βιβλία του Επαρχιακού ΚτηματολογικρΟ Γρα
φείου ώς ό ιδιοκτήτης αυτής* '''..[ 

«καθορισμός» κέκτηται τήν ύπό τοΟ εδαφίου (2) τοΟ άρθρου 44 
άποδιδομένην είς τόν δρον τοΟτον εννοιαν 

«καθωρισμένος» (πλην έν σχέσει προς θέματα ειδικώς απαιτού
μενα ή εξουσιοδοτούμενα ύπό του παρόντος Νόμου δπως κοτθο
ρισθώσι κατά διάφορόν τίνα τρόπον) σημαίνει καθωρισμένον 'ύπό 
Κανονισμών ή Διατάγματος ή Εντολής, εκδοθέντων ή δοθείσης ^ 
δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου' 

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει του 
παρόντος Νόμου* 

.«Κοινόν Συμβούλιον» κέκτηται τήν ύπό τοΟ άρθρου 12 άποδι
δομένην είς τόν δρον τούτον εννοιαν* 

«Λευκή Ζώνη» κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 35 άποδιδομένην είς 
τόν δρον τοΟτον Μννοιαν' 

«μέσον προσπελάσεως» περιλαμβάνει πάν μέσον προσπελάσεως, 
ίδιωτικόν ή δημόσιον, δι' οχήματα ή πεζούς, περιλαμβάνει δε 
ωσαύτως και όδόν* 

«μετάλλευμα» περιλαμβάνει πάν ύλικόν έχον οίκονομικήν άξίαν · 
και αποτελούν μέρος τοΟ φλοιού τής γης ή παραγόμενον φυσικώς 
έξ αύτοΟ, περιλαμβανομένου και όρυκτοΟ ελαίου, πίσσης, ασφάλ
του και φυσικοΟ αερίου, άλλ' ουχί μεταλλεύματος έν διαλύσει ή 
δένδρων, ξυλείας και παρομοίων ειδών δασικών προϊόντων* *■ 

«μηχανικαι έργασίαι» περιλαμβάνει τήν χάραξιν και κατασκευήν 
Οδών καί τήν διαμόρφωσιν ή χάραξιν μέσων διόδου προς οδούς* 
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«νομοθέτημα» περιλαμβάνει πάσαν Διοικητικήν Πραξιν* 
«οδός» σημαίνει οιανδήποτε όδόν, δημοσίαν ή ίδιωτικήν, και πε

ριλαμβάνει οιονδήποτε δρόμον, πλατεΐαν, όδόν δημοσίου περιπά
του, πάροδον, άδιέξοδον, δρομίσκον, γέφυραν, άτραπόν δια πε
ζούς, άτραπόν δι' εφίππους, δίοδον ή μεγάλην δημοσίαν όδόν, εϊτε 
άρτηριακήν εϊτε μη και ανεξαρτήτως τοΰ εάν υφίσταται ή προτεί
νεται έν οίωδήποτε σχεδίω, και περιλαμβάνει πάν πεζοδρόμιον, 
ρεΐθρον ή μικρόν γεφύριον, ύπόγειον διάβασιν, έναέριον δρόμον, 
σήραγγα' 

«οίκοδομαι ή έργα» περιλαμβάνει άχρηστα υλικά, απορρίμματα 
και άλλα αντικείμενα εναποτεθεί μένα επί ακινήτου ιδιοκτησίας, 
αναφορά δε εις τήν άνέγερσιν ή κατασκευήν οικοδομών ή έργων 
ερμηνεύεται αναλόγως" 

«οικοδομή» περιλαμβάνει παν οικοδόμημα έξ οιουδήποτε ύλικου, 
τροχόσπιτον, σκηνήν και πάν μέρος οικοδομής, αλλά δέν περιλαμ
βάνει μηχανήματα ή μηχανικάς εγκαταστάσεις περιλαμβανόμενος 
εντός οικοδομής* 

«οϊκοδομικαι έργασίαι» περιλαμβάνει κατεδάφισιν, έπανοικοδο
ιμικάς εργασίας, κτιριακάς μετατροπάς ή προσθή'κας ή επιδιορθώ
σεις εις οίκοδομάς και άλλας εργασίας κανονικώς έκτελουμένας 
ύπό προσώπου ασκούντος τήν έργασίαν του οικοδόμου" 

«ορισθείσα ήμερα», έν σχέσει προς τόν παρόντα Νόμον ή προς 
οιονδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου, σημαίνει τήν συμφώνως 
προς τό άρθρον 88 όρισθεΐσαν ήμερομηνίαν δια τήν έναρξιν της 
ισχύος τοΟ παρόντος Νόμου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, της 
σχετικής διατάξεως του παρόντος Νόμου" 

«πολεοδομική άδεια» σημαίνει άδειαν δυνάμει του Πέμπτου Μέ
ρους ύπό δρους ή άνευ δρων, ό δε δρος «πολεοδομική άδεια ύπό 
δρους» περιλαμβάνει προσωρινήν πολεοδομικήν άδειαν' 

«πολεοδομική άπόφασις» σημαίνει άπόφασιν ληφθεΐσαν προς χο
ρήγησα/ ή άρνησιν χορηγήσεως αδείας δι' άνάπτυξίν δυνάμει του 
Πέμπτου Μέρους ή προς χορήγησιν αδείας δι' άνάπτυξιν ύπό δρους 
ή άνευ δρων, περιλαμβάνει δε άπόφασιν ληφθεΐσαν προς χορήγησιν 
προσωρινής πολεοδομικής αδείας ή προς καθορισμόν ή προς έπί
δοσιν ειδοποιήσεως δυνάμει του άρθρου 28' 

«Πολεοδομική Αρχή» κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 4 άποδιδο
μένην ε'ις τόν δρον τούτον έννοιαν' 

«προσωρινή πολεοδομική άδεια» κέκτηται τήν ύπό του εδαφίου 
(4) του άρθρου 25 άποδιδομένην είς τόν δρον τούτον έννοιαν" 

«σχέδιον αναπτύξεως» περιλαμβάνει Σχέδιον διά τήν Νήσον, 
Τοπικόν Σχέδιον και Σχέδιον Περιοχής, ως και οιονδήποτε τοιούτο 
σχέδιον τροποποιηθέν' 

«Σχέδιον διά τήν Νήσον» κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 7 άπο
διδομένην εις τόν δρον τουτον έννοιαν καΐ περιλαμβάνει άναφοράν 
είς τό έν λόγω Σχέδιον τροποποιηθέν συμφώνως προς τό άρθρον 9* 

«Σχέδιον Περιοχής» κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 13 άποδιδο
μένην είς τόν δρον τούτον έννοιαν' 

«τοπική αρχή» κέκτηται τήν αυτήν έννοιαν ως ό δρος «αρμοδία Κεφ. 96. 
αρχή» έν τω περί Ρυθμίσεως 'Οδών καί Οικοδομών Νόμω ή οίω 14 τοΰ 1959 
δτνποτε νόιμω τροποποιοΰντι ή άνΐΐιίκάθϊστώντι τούτον' 6Ζτοίίί?'ϋ3 

1 Γ ·■ ' ■ 6 του 1964 
65 τοΰ 1964 
12 τοΰ 1969 

«Τοπικόν Σχέδιον» κέκτηται τήν ύπό τοΰ άρθρου 10 άποδιδο 38 τοΰ 1969. 
μένην είς τόν δρον τουτον έννοιαν και περιλαμβάνει άναφοράν εϊς 
τό έν λόγω Σχέδιον τροποποιηθέν συμφώνως προς τό άρθρον 15" 
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«δ Υπουργός» κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 3 άποδιδομένην εις 

τον δρον τούτον εννοιαν" 
«υφισταμένη άνάπτυξις» σημαίνει οιανδήποτε άνάπτυξιν συμμορ

φουμένην προς τάς διατάξεις του άρθρου 21 και οιανδήποτε ανά
πτυξαν συμπληρωθεΐσαν συμφώνως προς πολεοδομυκήν άδειαν 
'δεόντως χορηγηθεΐσαν και έγγραφεΐσαν και συιμμορφουμένην προς 
οιουσδήποτε δρους ύπό τους όποιους αύτη έχορηγήθή, οι δε δροι 
«υφισταμένη οικοδομή» 'και «υφισταμένη χρήσις» ερμηνεύονται 
αναλόγως' 

«φράκτης» περιλαμβάνει ξύλινον φράκτην, φράκτην εκ πασσά
λων, ή άλλως πως, ως επίσης αναχώματα καΐ τοίχους" 

«χρήσις», έν σχέσει προς άκίνητον ίδιοκτησίαν, δεν περιλαμβάνει 
τήν χρήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας δια τήν έκτέλεσιν οιωνδήποτεοικο
δομικών ή άλλων εργασιών έπ' αυτής. 
(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή άνάπτυξις ακινήτου 

Ιδιοκτησίας θεωρείται ώς άρξαμένη— 
(α) έάν ή άνάπτυξις συνίσταται εις τήν έκτέλεσιν εργασιών, 

κατά τον χρόνον καθ' δν άρχονται αί έργασίαι αύται" 
(β) έάν ή άνάπτυξις συνίσταται εις τήν άλλαγήν χρήσεως, κατά 

τον χρόνον καθ' δν άρχεται ή νέα χρήσις* 
(γ) έάν ή άνάπτυξις συνίσταται εις τε τήν έκτέλεσιν εργασιών 

και τήν άλλαγήν χρήσεως, κατά τον προγενέστερον τών έν 
ταΐς προηγουμέναις παραγράφοις αναφερομένων χρόνων. 

(3) Προς άρσιν οιασδήποτε αμφιβολίας οσάκις, δυνάμει οιασδή
ποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου, άπαιτήται δπως ή αξία συμ
φέροντος τίνος έν άκινή'τφ ιδιοκτησία έκτιμηθή ύπό τήν προϋπόθέσιν 
δτι θά έχορηγεΐτο πολεοδομική άδεια δι' άνάπτυξιν οιασδήποτε κατη
γορίας, ή προϋπόθεσις αυτή τίθεται νοουμένου δτι πάσα τοιαύτη 
άνάπτυξις θά συνεμορφουτο προς τάς διατάξεις οιουδήποτε νομο
θετήματος, άλλου τοΟ παρόντος Νόμου, το όποιον θά ήτο εφαρμό
σιμο ν έπ' αυτής. 

(4) ΑΙ έν τω παρόντι Νόμω άναφοραί είς οιονδήποτε νομοθέτημα 
ερμηνεύονται, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμένου, ώς άνα
φοραί είς το έν λόγω νομοθέτημα ώς τοϋτο δυνατόν νά εχη τροπο
ποιηθή ύπό ή δυνάμει οιουδήποτε άλλου νομοθετήματος, περιλαμ
βανομένου καΐ του παρόντος Νόμου. 

Μέρος Δεύτερον.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ 
•ο Υπουργός 3.— (1) Ό διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου Υπουργός είναι 

καθ' δσον άφορα το Τρίτον Μέρος 5 Υπουργός Οικονομικών, άλλα
χου δε ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ό δε έν τω παρόντι Νόμω δρος 
«ό Υπουργός» ερμηνεύεται αναλόγως και περιλαμβάνει πάν πρό
σωπον, σώμα ή άρχήν έξουσιοδοτηθεΐσαν ύπό του Υπουργού δπως 
άσκή τάς δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητας αύτοΰ. 

(2) Έ ν τη άσκήϋει τών δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτή
των του ό Υπουργός συμβουλεύεται οιανδήποτε Έπιτροπήν συνιστω
μένην δι' αποφάσεως τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου προς τον σκοπόν 
τούτον, οιονδήποτε έτερον 'YTcoV'pydv σχετυκώς προς οιονδήποτε θέμα 
αφορών εις τάς αρμοδιότητας του Υπουργού τούτου καΐ οιονδήποτε 
πρόσωπον, σώμα ή αρχήν διά τήν λήψιν συμβουλής παρά της οποίας 
υπάρχει είδι'κή πρό'βλεψις έν τω παρόντι Νόμω ή έν Κανονισμοΐς 
έκ'δοθεΐσι δυνάμει τούτου, δύναται δέ νά συμβουλεύηται ωσαύτως 
και οιαδήποτε έτερα πρόσωπα διαθέτοντα είΐδικάς γνώσεις έφ' οιου
δήποτε θέματος επί του όποιου ό Υπουργός θά θεώρηση σκόπιιμον 
δπως λάβη συμβουλήν. 
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4.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή Πο Πολεοδομι
λεοδομική 'Αρχή είναι, αναλόγως της περιπτώσεως, ό Υπουργός ή Kfl ρχ^' 
οιαδήποτε αρχή εις τήν οποίαν εχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες. 

(2) 'Ανεξαρτήτως πάσης άλλης διατάξεως του παρόντος Νόμου, 
το Ύποΐυργι'κόν Συμβούλιον διά τήν καλυτέραν πραγμάτωσιν των 
σκοπών του παρόντος Νόμου θα καθίδρυση διά Κανονισμών Συμ
βούλιον. Οι Κανονισμοί ούτοι θά προ'βλέπω'σι, μεταξύ άλλων, περί 
της έπωνυΐμίας του Συμβουλίου, των άομοοιοτήτων αύτου, του αρι
θμού τών ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου διοριζομένων μελών 
αότοΟ και τών προσόντων τών προσώπων άτινα θά διορίζωνται και 
γενικώς περί της διαρθρώσεως και λειτουργίας του Συμβουλίου. 
'Ωσαύτως οι Κανονισμοί οδτοι θά δύνανται νά προ'βλέπωσιν δτι άπα
σαι ή οίαιδήποτε τών δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων 
του Υπουργού δύνανται νά μετοίβιβαοίθώσιν ε'ίς το Συμ'βούλιον, ή δτι 
τό Συμ'βούλιον θά είναι ή δυνάμει του παρόντος Νόμου Πολεοδομική 
'Αρχή εν τοιαύτη δε περιπτώσει άπασαι αϊ δυνάμει του παρόντος 
Νόμου αρμοδιότητες τοΰ Υπουργού δύνανται νά περιέλθώσιν είς τό 
Συμβούλιον και νά άσκώνται υπ' αύτου. 

5.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου, δ Ύ Μεταβίδασις 
πουργός δύναται νά μεταβίβαση, εάν δε τοΟτο άπαιτηθή ύπό του αρμοδιοτήτων 
Υπουργικού Συμβουλίου δέον νά μεταβίβαση, εις οιονδήποτε πρό του "Y i r o uPYo D· 
σωπον, σώμα ή αρχήν τ ή ν έξουσίαν ασκήσεως οιωνδήποτε τών δυ
νάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του. Ή τοιαύτη μεταβί
βασις δύναται νά γίνη είς διάφορα πρόσωπα, σώματα ή αρχάς εν 
σχέσει προς διαφόρους περιοχάς ή εν σχέσει προς τήν άσκησιν δια
φόρων αρμοδιοτήτων. 

(2) Ή τοιαύτη μεταβίβασις διενεργείται διά Διατάγματος εκδι
δομένου ύπό του Υπουργού και δημοσιευομένου έν τή έπισήμω έφη
μερίδι της Δημοκρατίας. 

6. Έν τη ενασκήσει τών δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμόδιο Διατάγματα, 
τήτων του δ Υπουργός κέκτηται τήν έξουσίαν νά έκδώση τοιαύτα κ.λ.π.,ύπό 
Διατάγματα και νά δώση τοιαύτας Έντολάς οίας θεωρεί αναγκαίας του ΥπουΡΥ°υ· 
ή έπιθυμητάς προς έπίτευξιν τών σκοπών του παρόντος Νόμου. 

Μέρος Τρίτον.ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ 
7.—(1) Ό Υπουργός Οικονομικών ενεργεί, μετά πάσης δυνατής Παρασκευή 

ταχύτητος, χωρογράφησιν της Δημοκρατίας και έκπόνησιν εκθέσεως χωρογραφή
έπ1 αυτής καί, μετά ταύτα, έκπόνησιν σχεδίου (έν τω παρόντι Νόμω °εω£,κα1 

αναφερομένου ώς «τό Σχέδιον διά τήν Νήσον») καί ύποβολήν αύτου διά^ήν^ήσον 
είς τό Υπουργικόν Συμβούλιον προς εγκρισιν. καί ημερομηνία 

(2) Μετά τήν εγκρισιν του Σχεδίου διά τήν Νήσον υπό του Υπουρ ενάρξεως 
ν L ^. * \ . ' Κ c,/, Λ

 Λ
ο , ' , JL , , , ,,ζ ισχύος του 

γικου Συμβουλίου, ο Υπουργός δημοσιεύει εν τη επισήμω εφημέριοι Σχεδίου διά 
της Δημοκρατίας Γνωστοποίησιν δηλοΰσαν δτι τό Σχέδιον διά τήν τήν Νήσον. 
Νήσον ενεκρίθη 'καί δτι τοΟτο είναι διάθέ'σιμον προς έπιθεώρησιν 
είς τοιούτον έν εκάστη επαρχία τόπον καί κατά τοιούτον τρόπον 
ώς ό Υπουργός ήθε'λε κοίθΌ'ρίσει έν τή Γνωστοποιήσει. 

(3) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ώς προς τήν 
άναθεώρησιν καί τροποποίησιν του Σχεδίου διά τήν Νήσον, τό έν 
λόγω Σχέδιον λαμβάνει ίσχύν κατά τήν ήμερομηνίαν κατά τήν 
οποίαν δημοσιεύεται ή ύπό του· εδαφίου (2) απαιτουμένη γνωστο
ποίησις. 

8. Διά του Σχεδίου διά τήν Νήσον θά προδιαγράφηται ή άκο Σκοποί τοΰ 
λουθητέα γενική πολιτική ώς προς τήν προαγωγήν καί ελεγχον Σχεδίου διά 
τής αναπτύξεως, άνευ δε επηρεασμού της γενικότητος τών ανωτέρω τι>ιν Νίΐσον· 
δύναται νά παρέχηται ενδειξις τών προθέσεων τής Κυβερνήσεως άνα
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Άνσθεώρησις 
τοΰ Σχεδίου 
διάτήν Νήσον. 

Τοπικά 
Σχέδια. 

Σκοποί, τύπος, 
κ.λ.π., τοΟ 
Τοπικού 
Σχεδ ίου . 

φορικώς προς την χρήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας εν τη Δημοκρατία 
περιλαμβανομένων της κατανομής του πληθυσμοί), τής βιομηχανίας 
και του εμπορίου, του τουρισμού, τοΰ τύπου των υπηρεσιών μετα
φοράς και τών δημοσίων υπηρεσιών, του καθορισμού περιοχών είδι
κοΟ κοινωνικού, ιστορικού, αρχιτεκτονικού ή μορφωτικού ενδιαφέ
ροντος ή φυσικής καλλονής και άλλων θεμάτων εύρυτέρας ή τοπι
κής σημασίας. 

9.—(1) Το Σχέδιον δια την Νήσον τελεί ύπό διαρκή άναθεώρησιν 
υπό του Υπουργού και αποτελεί το θέμα εκθέσεως υποβαλλομένης 
ύπ' αύτοΰ εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον κατά διαστήματα μη υπερ
βαίνοντα το εν έτος. 

(2) Ή εκθεσις περιλαμβάνει τοιαύτας προτάσεις προς τροποποίη
ση του Σχεδίου δια την Νήσον οίας δ Υπουργός θεωρεί έπιθυμητάς. 

(3) Το Σχέδιον δια την Νήσον τροποποιείται ως το Ύπουργικόν 
Συμβούλιον ήθελεν άπό καιρού εις καιρόν αποφασίσει. 

(4) Γνωστοποίησις περί οιασδήποτε τροποποιήσεως του1 Σχεδίου 
δια τήν Νήσον γενομένης συμφώνως προς άπόφασιν του 'Υπουργικού 
Συμβουλίου δημοσιεύεται κατά τόν αυτόν τρόπον ως ή γνωστοποίη
σις περί τής εγκρίσεως τοΰ Σχεδίου, ή δε ημερομηνία ενάρξεως τής 
ισχύος τοΰ ούτω τροποποιηθέντος Σχεδίου διά τήν Νήσον προσδιο
ρίζεται ομοίως. 

Μέρος Τέταρτον.ΤΟΠΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 
ΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΑΣ 

10.—(1) Ό Υπουργός δύναται, οφείλει δε εάν οϋτως άπαιτηθή 
υπό τοΰ Ύ.πουργυκοΰ Συμβου'λίου, νά ένεργήση επισκόπησα/ οιασδή
ποτε περιοχής και έικ'πονήση σχέλιον (ιέν τω παρόντι Νόμω άνάφε
ρόμενον ως «Τοπικόν Σχέδιον») διά την περιοχήν ταύτη ν συιμφώνως 
προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Μέρους και οιωνδήποτε Κανονι
σμών έΐκίδιίδοΐμένων δυνάμει τοΰ παρόντος Νό'μου και τηρουμένων τών 
διατάξεων αυτών. 

(2) Ή περιοχή αϋτη ('εν τω παρόντι Νό'μω αναφερομένη ώς «Πε
ριοχή Τοπικοΰ ΣχεΙδίου») ορίζεται δι' αναφοράς προς χάρτην. 

11.—(1) Σκοποί τοΰ Τοπικοΰ Σχεδίου είναι ή. διασφάλισις μεθο
δικής αναπτύξεως εν τω συμφέροντι τής υγείας, τών ανέσεων, τής 
εξυπηρετήσεως καΐ τής γενικής ευημερίας τής κοινότητος, ή ενδειξις 
τών γενικών αρχών επί τών οποίων ή έν τή περιοχή άνάπτυξις θά 
προάγηται και έλέγχηται, ή καθοδήγησις ώς προς τήν επιλογήν ή 
δ 'καθορισμός χώρων δι' ειδικούς σκοπούς, είτε διά τής έπ' αυτών 
διενεργείας αναπτύξεως ή άλλως πως, ή προστασία χαρακτηριστι
κών στοιχείων ή περιοχών κοινωνικής, ιστορικής ή αρχιτεκτονικής 
σημασίας, ή διασφάλισις συγκοινωνιακών γραμμών οδικών αρτη
ριών, διασωληνώσεων και άλλων υπηρεσιών και ή έ'νδειξις τών στα
δίων κατά τά όποια δέον νά διενεργηθή ή άνάπτυξις. 

(2) 'Εν παντί Τοπικώ Σχεδίω λαμβάνονται ύπ' όψιν αί επιδιώξεις 
και οι σκοποί τοΰ Σχεδίου διά τήν Νήσον. 

(3) Τηρουμένων τών διατάξεων οιωνδήποτε Κανονισμών εκδοθέν
των δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου προς ρύθμισιν τοΰ τύπου και τοΰ 
περιεχομένου τών Τοπικών Σχεδίων, πάν Τοπικόν Σχέδιον περιλαμ
βάνει τοιούτους χάρτας και τοιοΰτο περιγραφικόν ύλικόν ώς ήθελον 
άπαιτηθή προς έπεξήγησιν τών έν λόγω προτάσεων μετά τοιούτου 
βαθμοΰ λεπτομέρειας οΐος ή'θελεν αρμόζει εις διάφορα τμήΐματα τής 
Περιοχής Τοπικοΰ Σχεδίου, ορίζει δε τόν πληθυσμόν διά τόν όποιον 
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το Σχέδιον θα κάμη πρόβλεψιν και παρέχει ενδειξιν των σκο
πουμένων ζωνών γενικής χρήσεως ώς προς γήν καΐ οίκοδομάς και 
τών απαιτουμένων προς προστασίαν και εξυπηρέτησα/ τών ζωνών 
τούτων συγκοινωνιών' παν δε τοιούτο* Σχέδιον δύναται ειδικώς να 
προσδιορίζη τους χώρους τών προτεινομένων οδών, δημοσίων και 
άλλων κτιρίων και έργων, αεροδρομίων, δημοσίων κήπων, χώρων 
αναψυχής, περιοχών προστασίας της φύσεως καΐ άλλων ανοικτών 
χώρων και τών ε'ις αυτούς προσπελάσεων, ή νά προβλέπη την κατα
νομήν περιοχών προς χρήσιν διά κατοικίας ή δια γεωργικούς, βιο
μηχανικούς, εμπορικούς, τουριστικούς ή άλλους σκοπούς οιασδήποτε 
κατηγορίας οριζόμενης έν τω Σχεδίω. 

(4) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (3), Τοπικόν 
Σχέδιον δύναται νά προβλέπη διά θέματα αναφερόμενα, μεταξύ 
άλλων— 

(α)—(ί) είς την άπόστασιν μεταξύ οικοδομών, τήν άπόστασιν 
μεταξύ οικοδομών και συνόρων και τήν άπόστασιν με
ξύ οικοδομών και του κέντρου οιασδήποτε οδού" 

(Π) ώς προς οικόπεδα, είς τήν άναλογίαν ή τήν ποσοστιαίαν 
άναλογίαν της γης ή οποία δύναται νά καλυφθή ύφ' 
οιωνδήποτε οικοδομών' 

(iii) είς το ελάχιστον μέγεθος οικοπέδων' 
(iv) εις το ϋψος οικοδομών' 
(ν) είς το εμβαδόν του δαπέδου οικοδομών' 
(vi) είς τήν εκτασιν ακινήτου ιδιοκτησίας ή οποία θά προ

ορισθή και έπιφυλαχθή αποκλειστικώς διά τήν στάθ
μευσιν οχημάτων και διά τήν δημιουργίαν δημοσίων 
χώρων σταθμεύσεως" 

(β) είς τήν έπιφύλαξιν χώρων διά νέας οδούς' 
(γ) είς τήν άχρήστευσιν οιασδήποτε υφισταμένης δδοΟ* 
(δ) είς τήν πυκνότητα του πληθυσμού έν οιαδήποτε περιοχή" 
(ε) είς τόν προορισμόν εκτάσεων διά δημοσίους ανοικτούς 

χώρους. 

12.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Μέρους, ό πολεοδομι
Ύπουργός είναι υπεύθυνος διά τήν έκπόνησιν του Τοπικού

1 Σχεδίου : κή Αρχή διά 
Νοείται δτι κατά τήν έκπόνησιν ή τροποποίηση/ του Τοπικού Σχε χοπικοΟ 

δίου ό Υπουργός συμβουλεύεται Συμβούλιον (έν τω παρόντι Νόμω Σχεδίου. 
αναφερόμενο ν ώς «το Κοινόν Συμβούλιον») το όποιον συνίστοτται— 

(α) έάν ή Περιοχή Τοπικού Σχεδίουικεΐται εξολοκλήρου έν τη 
περιοχή μιας μόνον τοπικής αρχής, εξ αριθμού μελών, άττο
φασιζομένου ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου, άντιπροσω
•πευόντων τήν τοπικήν αρχήν ταύτην καΐ διοριζομένων ύπ' 
αύτη ς" 

(β) ;έάν ή Περιοχή Τοπικού Σχεδίου κείται έν τη περιοχή το
πικών αρχών πλειόνων της μιας, έξ άρϋθμού μελών, άιποφα
συζομένου ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου, άντιπροσω
πευόντων τάς αντιστοίχους τοπιικάς αρχάς ταύτας κα ι διο
ριζομένων ύπ' αυτών" 

(γ) έν έικατέρα περιπτώσει, εκ τριών εως πέντε ετέρων μελών, 
διοριζομένων ύπό τοΰ Ύπουργι'κοΰ Συμβουλίου, όντων Ttoo-
σώπων εχόντων ε'ίδι'κάς γνώσεις ή άλλως δυναμένων νά εχω
σιν εγκυρον γνώμην έπι του θάματος. 

(2) Ό Πρόεδρος του Κοινού Συμβουλίου εκλέγεται ύπό τοΰ Συμ . 
βουλίου έκ τών μελών αύτου. Το Κοινόν Συμβούλιον ρυθμίζει τά 
τών συνεδριάσεων και εργασιών αύτοΟ, περιλαμβανομένου και του 
θέματος της απαρτίας. 
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Σχέδια̂  13. Ό 'Υπουργός δύναται νά παρασκευάση λεπτομερείς προτά * 
Περιοχών. σ£1(, ^ y χ φ Ίι(Χρ^>ντι Νόμω άναφερομένας ως «Σχέδιον Περιοχής») 

δι' οιονδήποτε τμήμα Περιοχής Τοπικού Σχεδίου ή δι' οίανδήποτε 
άλλην περιοχήν, αϊ δε προηγούμενα ι διατάξεις του παρόντος Μέρους 
εφαρμόζονται εν σχέσει προς οιονδήποτε Σχέδιον Περιοχής ώς έφαρ *" 
μόζονται έΐν σχέσει προς Τοπικόν Σχέδιον. Όσάκις οιαδήποτε πε
ριοχή ή οποία καλύπτεται υπό Σχεδίου Περιοχής έ'κπονηθέντος υπό 
του 'Υπουργού έμπίπτη εις τήν περιοχήν ή οποία καλύπτεται υπό 
Τοπικού Σχεδίου, το Σχέδιον Περιοχής τούτο αποτελεί μέρος του 
τοιούτου Τοπικού Σχεδίου. 

14.—(1) Τα Τοπικά Σχέδια και τα Σχέδια Περιοχών τελοΰσιν ύπό 
διαρκή άναθεώρησιν ύπό του Υπουργού και άποτελουσι τό θέμα 
εκθέσεως δημοσιευομένης υπ' αύτου, καθ' δν τρόπον τό Ύπουργικόν 
Συμβούλιον ήθελεν ορίσει, κατά διαστήματα μή υπερβαίνοντα τά 
πέντε ετη. 

(2) Ή εκθεσις αυτή περιλαμβάνει τοιαύτας προτάσεις διά τροπο
ποίησα/ οιουδήποτε Τοπικού Σχεδίου καΐ οιουδήποτε Σχεδίου Πε * 
ριοχής οίας ό 'Υπουργός θεωρεί έπιθυμητάς. 

15. Οιονδήποτε Τοπικόν Σχέδιον και οιονδήποτε Σχέδιον Περιο
χής τροποποιούνται ώς ό 'Υπουργός ήθελεν από καιρού εις καιρόν 
διατάξει, Τοπικόν δε Σχέδιον θεωρείται ώς τροποποιηθέν ύφ' οιου
δήποτε Σχεδίου Περιοχής καθ' ην £κτασιν τό τελευταΐον τούτο δια
φέρει του Τοπικού Σχεδίου. 

16.—(1) "Ανευ επηρεασμού των διατάξεων του παρόντος Μέρους, 
ο'ιαδήποτε τοπική αρχή δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον, οφείλει δε 
εάν οΰΤως άπαιτηθή ύπό του 'Υπουργού, νά εκπόνηση καΐ ύποβάλη 
ε'ις τον Ύπουργόν οιονδήποτε Τοπικόν Σχέδιον ή ο'ιονδήποτε Σχέ
διον Περιοχής διά τήν περιοχήν της τοιαύτης τοπικής αρχής ή δι' 
οιονδήποτε τμήμα αυτής, ό δε 'Υπουργός δύναται νά υιοθέτηση οιον
δήποτε Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής οϋτως υποβληθέν εις 
αυτόν, είτε άνευ τροποποιήσεως είτε μετά τοιούτων τροποποιήσεων 
οΐας θεωρεί σκόπιμους, ή δύναται νά άρνηθή νά υιοθέτηση τούτο. 
Παν Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής υίοθετηθέν ύπό του 'Υ
πουργού δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρείται ώς έκπονηθέν ύπ' β 
αύτου. 

(2) "Ανευ επηρεασμού των διατάξεων του παρόντος Μέρους, οια
δήποτε τοπική αρχή δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον, οφείλει δε έάν 
οϋτως άπαιτηθή ύπό του 'Υπουργού, νά ύποβάλη είς τον Ύπουργόν ♦ 
προτάσεις διά τοιαύτας τροποποιήσεις ή προσθήκας ε'ις οιονδήποτε 
Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής διά τήν περιοχήν τής εν λόγω 
τοπικής αρχής ή οιονδήποτε τμήμα αυτής οΐαι φαίνονται αύτη σκό
πιμοι ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, ήθελον άπαιτηθή ύπό του 'Υ
πουργού, δ δε 'Υπουργός δύναται νά τροποποίηση τό εν λόγω Τοπι
κόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής καθ' ην εκτασιν οδτος θεωρεί σκό
πιμον, λαμβάνων ύπ' δψιν τάς προτάσεις ταύτας και πάντα άλλον 
ουσιώδη παράγοντα. 

17. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τοιούτων δρων και απαιτήσεων ή περιο
ρισμών οίους ήθελεν ορίσει, δ Υπουργός δύναται, διά Διατάγματος, , 
νά μεταβίβαση ε'ις οιονδήποτε πρόσωπον, σώμα ή αρχήν τό καθήκον 
τής έκπνονήσεως οιουδήποτε Τοπικού Σχεδίου καΐ της μετά ταΟτα 
αναθεωρήσεως αύτου. Παν Σχέδιον έκπονηθέν δυνάμει τοιούτων με
ταβιβασθεισών εξουσιών απαιτείται δπως ύποβληθή εις τόν Ύπουρ t 
γόν συμφώνως προς τους δρους του Διατάγματος, δ δε Υπουργός 

Άναθεώρησις 
Τοπικών 
Σχεδίων και 
Σχεδίων 
Περιοχών. 

Τροποποίηοις 
Τοπικών 
Σχεδίων και 
Σχεδίων 
Περιοχών. 

Έκπόνησις 
Τοπικών 
Σχεδίων και 
Σχεδίων 
Περιοχών 
ύπό τοπικών 
άρχων. 

Μεταδίδασις 
αρμοδιοτήτων 
ύπότοΟ 
ΎπουργοΟ 
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δύναται να απόρριψη παν τοιούτο Σχέδιον η νά έγκρίνη τοΰτο εϊτε 
άνευ τροποποιήσεως εϊτε μετά τοιούτων τροποποιήσεων οϊας θεωρεί 
καταλλήλους. "Αμα ως δοθή γνωστοποίησις περί της υπό του Υπουρ
γοί) εγκρίσεως οιουδήποτε Σχεδίου υποβληθέντος αύτω συμφώνως 
προς το παρόν άρθρον, το Σχέδιον θεωρείται, δια τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου, ως Σχέδιον έκπονηθέν υπό τοΰ Υπουργού, υπό 
την έπιψύλαξιν δε των εξουσιών αύτου προς μεταβίβασιν αρμοδιο
τήτων ή άναθεώρησις αύτου αποτελεί ευθύνην του Υπουργού. 

18.—(1) Προτού εκπόνηση ή τροποποίηση οιονδήποτε Τοπικόν Δημοσίευσις 
Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής ή υιοθέτηση ή έγκρίνη οιονδήποτε TOTUKOO 
τοιούτο Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής υποβληθέν αύτω δυ Ι * ^ ^ * " 1 

νάμει τοΰ άρθρου 16 ή του άρθρου 17, ό Υπουργός λαμβάνει ύπ' Περιοχής, 
δψιν τάς απόψεις τοΰ Κοινοΰ· Συμβουλίου τό όποιον οδτος συνεβου ενστάσεις 
λεύθη δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Μέρους. κατ ' αυτών 

καΐ εγκρισις 
(2) Έπί τη εκπονήσει ή τροποποιήσει οιουδήποτε Τοπικού Σχε αότών. 

δίου ή Σχεδίου Περιοχής ή τη υιοθετήσει ή έγκρίσει οιουδήποτε Το
πικοΰ Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής υποβληθέντος αύτω δυνάμει τοΰ 
άρ'θρου 16 ή τοΰ άρθρου 17, ό Υπουργός καταθέτει άντίγραφον τοΰ 
Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής τούτου εις τό Έπαρχιακόν 
Γραψεΐον Πολεοδομίας και Οίκή'σεως τής επαρχίας έν τη οποία κείται 
ή εντός τοΰ Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής τούτου περιλαμ
βανομένη περιοχή και δημοσιεύει, ώς προνοείται έν τω έδαψίω (3), 
Γνωστοποίησιν άναψερουσαν δτι τό Τοπι'κόν Σχέδιον ή Σχέδιον Πε
ριοχής έξεπονήθη, έτροποποιήθη, υίοθετήθη ή, αναλόγως της περι
πτώσεως, ενεκρίθη και δτι άντίγραφον αυτού κατετέ'θη ώς προανε
φέρ'θη και θά είναι διαθέσιμον προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδια
φερομένου κατά πάντα εϋλογον χρόνον. 

(3) Ή έν τω έδαφίω (2) αναφερομένη Γνωστοποίησις— 
(α) δημοσιεύεται έν τή έπισήιμω έφημερίδι της Δημοκρατίας' 
(β) δημοσιεύεται εις δύο τουλάχιστον τοπικάς εφημερίδας' και 
(γ) αναρτάται έπί των πινακίδων γνωστοποιήσεων ή άλλων πε

ριάπτων σημείων τοΰ Γραφείου τοΰ Έπαρχου και τοΰ Έπα;: 
χιακοΰ Γραφείου Πολεοδομίας καΐ Οϊκήσεως τής επαρχίας 
έν τή οποία κείται ή εντός τοΰ Τοπικοΰ Σχεδίου ή Σχεδίου 
Περιοχής περιλαμβανομένη περιοχή καί, εάν οιονδήποτε 
μέρος δημοτικής περιοχής περιλαμβάνεται έν αύτω, τών 
Γραφείων τοΰ οικείου Δήμου. 

(4) 'Εντός τεσσαράκοντα καί δύο ήιμερών άπό τής έν τή έπισήμω 
έφημερίδι τής Δημο'κρατίας δημοσιεύσεως τής έν τω έδαψίω (3) ανα
φερομένης Γνωστοποιήσεως δύνανται νά ύποβληθώσιν εγγράφως εις 
τον Ύπουργόν ύπό ενδιαφερομένων προσώπων ήτιολογημέναι εν
στάσεις βασιζόμεναι έπί συγκεκριμένων λόγων. 

(5) "Αμα τή λήξει τής έν τω έδαψίω (4) οριζόμενης προθεσμίας, 
ό Υπουργός χωρεί μετά πάσης δυνατής ταχύτητος ε'ις τήν έξέτασιν 
οιωνδήποτε ενστάσεων ύποβληθεισών ώς προνοείται έν τω ρηθέντι 
έδαψίω καί έν συνεχεία υποβάλλει είς τό Ύπουργί'κόν Συμβούλιον 
τό Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής, οιασδήποτε ούτως υποβλη
θείσας ενστάσεις καί, εάν τοιαύτη είναι ή περίπτωσις, οιασδήποτε 
απόψεις τοΰ Κοινοΰ Συμβουλίου αϊ όποΐαι διαψωνοΰσι προς οιασδή
ποτε έν τω Τοπικω Σχεδίω ή Σχεδίω Περιοχής τούτφ περιλαμβα
νομένας προτάσεις ή άλλην ΰλην, όμοΰ μετά τοιούτων παρατηρήσεων 
έπί τών προ αναφερθεί σων ενστάσεων καί τυχόν απόψεων καί μετά 
τοιούτων συστάσεων οΐας ό Υπουργός ήθελε κρίνει σκόπιμον νά 
κάμη. 
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(6) Έπί xfj λήψει των δυνάμει τοΰ εδαφίου (5) υποβληθέντων 
αύτω εγγράφων, το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, κατόπιν δε
ούσης μελέτης απάντων τών εγγράφων τούτων, νά έγκρίνη, μετά ή * 
άνευ τροποποιήσεων, το Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής ή νά 
άρνηθή νά έγκρίνη τούτο, ώς το Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε 
κρίνει σκόπιμον. 

(7) "Οταν Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής έγκρι'θή, μετά 
ή άνευ τροποποιήσεων, υπό του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει 
των διατάξεων του εδαφίου (6), άντίγραφον αύτοΟ κατατίθεται εις 
το Έπαρχιακόν Γραφεΐον Πολεοδομίας και Οί'κήσεως τής επαρχίας 
έν τή όποια κείται ή εντός του Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιο
χής τούτου περιλαμβανομένη περιοχή ϊνα παραμείνη έν αύτω 6ια
θέσιμον προς έπ:θ!εώρηισιν ύπό παντός ενδιαφερομένου κατά πάντα 
ευλογον χρόνον, Γνωστοποίησις δε περί τούτου δημοσιεύεται υπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας 
και καΐά τοιούτον τυχόν έτερον τρόπον οίον το Ύπουργικόν Συμ » 
βούλιον ήθελεν ορίσει. 

(8) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ώς προς την 
άναθεώρησιν και τροποποίησιν Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιο
χής, παν τοιούτο Τοπικόν Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής εγκριθέν * 
ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου λαμβάνει ίσχύν άπό τής ημερομη
νίας κατά τήν οποίαν ή ύπό του εδαφίου (2) προβλεπομένη Γνωστο
ποίησις έδημοσιεύθή έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, πλην 
άναφορι'κώς προς οιασδήποτε τροποποιήσεις αύτοΰ1 έπενεχθείσας δυ
νάμει τοΰ εδαφίου (6) ώς προς τάς οποίας τούτο λαμβάνει ίσχύν 
κοίτα τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν ή ύπό τοΰ εδαφίου (7) προ
βλεπομένη Γνωστοποίησις δημοσιεύεται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας. 

Σόγκρουσις 19. Όσάκις κατά τον αυτόν χρόνον και άναφορικώς προς την αύ
μεταξύ την περιοχήν υφίστανται δύο ή πλείονα σχέδια αναπτύξεως, έν περι
σχεδίων πτώσει συγκρούσεως μεταξύ τών έμφαινομένων προθέσεων αί όποΐαι 
αναπτύξεως. » ~ ' » » «c ~ < ι / ' « c >c 

s ένσωματουνται εις τα σχέδια ταύτα υπερισχυουσιν αι διατάξεις του 
επί τής μεγαλυτέρας κλίμακος σχεδίου. 

Μέρος Πέμπτον.ΑΝΑΠΤΥΞΙ Σ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Πολεοδομική άδεια 

Ερμηνεία 20.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός έάν άλλως προκύπτη έκ τοΰ 
«αναπτύξεως», κειμένου, «άνάπτυξις» σημαίνει, τηρουμένων τών επομένων διατά * 

ξεων του παρόντος άρθρου, τήν έκτέλεσιν οικοδομικών, μηχανικών, 
μεταλλευτικών ή άλλων εργασιών εντός, επί, ΰπερθεν ή κάτωθεν ακι
νήτου ιδιοκτησίας ή τήν έκτέλεσιν οιασδήποτε ουσιώδους μεταβολής 
έν τή χρήσει οιασδήποτε οικοδομής ή άλλης ακινήτου Ιδιοκτησίας. 

(2) Προς άρσιν οιασδήποτε αμφιβολίας διά τους σκοπούς τοΰ 
παρόντος άρθρου ή άνάπτυξις περιλαμβάνει— 

(α) τήν χρήσιν ώς δύο ή πλειόνων κατοικιών οιασδήποτε οικο
δομής προηγουμένως οΰσης μιας ενιαίας κατοικίας, ανε
ξαρτήτως τοΰ έάν οιαδήποτε τοιαύτη μεταβολή τής χρή
σεως άπσατή οιανδήποτε κατασκευήν ή μη' 

(β) τήν έναπόθεσιν απορριμμάτων ή αχρήστων αντικειμένων επί * 
ακινήτου ιδιοκτησίας, παρά το δτι ή ακίνητος ιδιοκτησία 
περιλαμβάνεται είς χώρον δστις ήδη έχρησιμοποιεΐτο· ιτρός 
τόν σκοπόν τούτον, έάν είτε το έπιφανειακόν εμβαδόν τής 
εναποθέσεως έπεκτείνηται οΰτω ή τό υψος τής εναποθέσεως * 
έπεκτείνηται ούτω και ύπερβαίνη τό έπίπεδον τής παρακεί
μενης προς τόν χώρον τούτον ακινήτου ιδιοκτησίας' 
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(γ) άνευ επηρεασμού οιωνδήποτε διατάξεων οιουδήποτε εκά
στοτε έν ίσχύιί νόμου αναφερομένου εις τον έλεγχον διαφη
μίσεων ή οιωνδήποτε Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει του 
παρόντος Νόμου και αναφερομένων εις τόν έ'λεγχον διαφη
μίσεων, την δι5 εκθεσιν διαφημίσεων χρήσιν οιουδήποτε εξω
τερικού μέρους οικοδομής το όποιον κανονικώς δεν χρησι
μοποιείται δια τοιούτον σκοπόν 

(δ) την διαίρεσιν οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας εις χωριστά 
οικόπεδα' 

(ε) την κατεδάφισιν οιασδήποτε οικοδομής' 
(στ) την διάνοιξιν οιασδήποτε όδου. 

2 1 . Τηρουμένων τών επομένων διατάξεων του παρόντος άρ Πολεοδομι
θρου, άπό της ορισθείσης ημέρας απαγορεύεται ή εναρξις οίασδή κή άδεια, 
ποτέ αναπτύξεως ακινήτου ιδιοκτησίας εκτός εάν έ'χη χορηΥηθή πο
λεοδομική άδεια ύπό της Πολεοδομικής 'Αρχής εξουσιοδοτούσα τήν 
άνά'πΐυξιν ταύτη ν : 

Νοείται δτι έν ουδεμία τών κατωτέρω περιπτώσεων θά κωλύηται 
ή έπηρεάζηται ή άνάπτυξις οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας εάν διά 
τήν τοιαύτην άνάπτυ'ξιν υφίσταται κατά τήν όρισθ'εΐσαν ήμέραν άδεια 
χορηγηθείσα συμφώνως προς τάς διατάξεις οιουδήποτε ετέρου Νό
μου, ό δε κάτοχος της τοιαύτης αδείας υποβάλλει αϊτησιν διά πολεο
δομιικήν άδειαν συμφώνως προς τον παρόντα Νόμον :■ 

(α) ΕΊς τήν περίπτωσιν μή άρξαμένης αναπτύξεως εντός τριών 
μηνών άπό της ορισθείσης ημέρας' και 

(β) ΕΊς τήν περίπτωσιν ήδη άρξαμένης αναπτύξεως εντός τριών 
'μηνών άπό της ορισθείσης ημέρας. 

22.—(1) Ό Υπουργός δύναται, διά Διατάγματος δημοσιευομένου Διάταγμα 
έν τη έπισήμω έ'φημερίδι της Δημοκρατίας (έν τω παρόντι Νόμω άνα Αναπτύξεως, 
φερομένου ώς «Διάταγμα Αναπτύξεως») νά χορήγηση πολεοδομικήν 
άδειαν δι' άνάπτυξιν όριζομένην έν τω Διατάγματι ή δι' οιαν
δήποτε κατηγορίαν αναπτύξεως οΰτως όριζομένην, παρά το γεγονός 
δτι ουδεμία αίτησις διά τοιαύτην άδειαν δυνατόν νά εχη ύποβληθή. 

(2) Διάταγμα 'Αναπτύξεως δύναται νά έκδοθή— 
(α) ώς γενικόν Διάταγμα έφαρμόσιμον (ύπό τοιαύτας εξαιρέ

σεις οΐαι ήθελον όρισθή έν αύτώ) επί πάσης ακινήτου ιδιο
κτησίας (έν τω παρόντι Νόμω άναφερόμενον ώς «Γενικόν 
Διάταγμα Αναπτύξεως»)' ή 

(β) ώς είίδυκόν Διάταγμα έφαρμόσιμον έπί τοιαύτης μόνον ακι
νήτου ιδιοκτησίας οϊα ήθ'ελεν οϋτως ό,ρισθή ή έφαρμόσιμον 
έπί πάσης ακινήτου ιδιοκτησίας κειμένης έν τοιαύταις μόνον 
περιοχαΐς οΐαι ήθελον ούτως όρισθή ή έπί τοιαύτης μόνον 
ακινήτου Ιδιοκτησίας ο'ία ήθελεν ούτως όρισθή κειμένης έν 
τοιαύταις περιοχαΐς οΐαι ωσαύτως ήθελον οϋτως όρισθή (έν 
τω παρόντι Νό'μω άναφερόμενον ώς «Ε'ίδικόν Διάταγμα 
Αναπτύξεως»). 

(3) Πολεοδομική άδεια χορηγούμενη διά Διατάγματος 'Αναπτύ
ξεως δύναται νά χορηγηθή εϊτε άνευ δρων εϊτε ύπό τοιούτους δρους 
ή περιορισμούς οίοι ήθελον όρισθή έν τω Διατάγματι. 

(4) "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος του εδαφίου (3) — 
(α) οσάκις χορηγήται πολεοδομική άδεια διά Διατάγματος 'Α

ναπτύξεως διά τήν άνέγερσιν, μετατροπήν, προσθήκην ή έπι
διόρθωσιν οιωνδήποτε οικοδομών, το Διάταγμα δύναται νά 
απαίτηση δπως λαμβάνηται ή εγκρισις τής Πολεοδομικής 



Ν. 90/72 944 
* 

Αρχής αναφορικούς προς το σχέδιον, το ΰψος και την έξω
τεριικήν έμφάνισιν των οί'κοδομών, τον προορισμόν και την 
αποκλειστική ν έπιφύλαξιν χώρου δια την στάθμευσιν οχη
μάτων, την δενδροφύτευσιν, την άπόσ'τασιν οιασδήποτε οι
κοδομής εκ των συνόρων τοΰ οικοπέδου ή εκ του κέντρου 
οιασδήποτε όδοΰ ή σκοπούμενης ,όδου και τον καθορισμόν 
της θέσεως οιασδήποτε διόδου προς αυτήν" 

(β) οσάκις χορηγήται πολεοδομική άδεια διά Διατάγματος 'Α
ναπτύξεως δι ' άνάπτυξιν ώρισμένης κατηγορίας, το Διά
ταγμα δύναται νά χορηγή έξουσίαν εις τήν Πολεοδομικήν 
'Αρχήν δπως από καιρού εις καιρόν έντέλληται δπως ή άδεια 
μή έφαρμόζηται είτε άναφορικώς προς οιανδήποτε είδικήν 
περιοχήν είτε άναφορικώς προς οιανδήποτε είδικήν άνά
πτυξιν. 

(5) Οιαδήποτε διάταξις Διατάγματος 'Αναπτύξεως, διά τής .Οποίας 
χορηγείται άδεια διά τήν χρήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας δι ' οιονδήποτε 
δριζόμενον έν τω Διατάγματ ι σκοπόν επί περιωρισμένον αριθμόν 
ήμερων εντός οριζομένου έν τη έν λόγω διατάξει χρονικού διαστή
ματος, 'θεωρείται (άνευ επηρεασμού τής γενΐκό'τητος οιασδήποτε ανα
φοράς έν τω παρόντι Νόμφ εις περιορισμούς) ώς διάταξις χορηγούσα 
άδειαν διά τήν χρήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας δι ' οιονδήποτε τοιούτον 
δριζόμενον σκοπόν υπό τόν περιορισμόν δτι ή ακίνητος ιδιοκτησία 
δεν θά χρησιμοποιηθη δι ' οιονδήποτε σκοπόν δυνάμει τής τοιαύτης 
διατάξεως έπί αριθμόν ήμερων μεγαλύτερον του ρηθέντος εντός του 
έν λόγω χρονικού διαστήματος. 

(6) Προς τόν σκοπόν του νά καταστή δυνατή ή έκτέλεσις αναπτύ
ξεως συμφώνως προς πολεοδομικήν άδειαν ή άλλως προς τόν σκο
πόν τής προαγωγής καταλλήλου αναπτύξεως, το Διάταγμα 'Αναπτύ
ξεως δύναται νά έντέλληται όπως οίονδήίτστε νομο'θέτημα τελούν έν 
ίσχύϊ κατά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν ή οιοσδήποτε Κανονισμός, Διά
ταγμα, θεσμός ή άλλη Διοικητική Πράξις εκδοθείσα καθ' οιονδή
ποτε χρόνον δυνάμει ποχντός τοιούτου νομοθετήμοπος μή έφαρμοσθή 
έφ' οιασδήποτε οριζόμενης έν τω Διατάγμοαι αναπτύξεως, ή δπως 
έφαρμοσθή έπ* αυτής ύπό τοιαύτας τροποποιήσεις οΐαι ήθελον οϋτως 
όρισθή. 

Αιτήσεις διά 23.—(1) ΕΊς περιπτώσεις καθ' ας δέν εξουσιοδοτείται άνάπτυξις 
πολεοδομικήν 5LQC πολεοδομικής αδείας χορηγηθείσης διά Διοπάγματος Άνοαττύ
άδεκχν. ξεως εκδοθέντος ύπό του Υπουργού, πάσα αίτησις διά πολεοδομικήν 

άδειαν ή διά καθορισμόν δυνάμει του άρθρου 44 υποβάλλεται ε'ις 
τήν Πολεοδομικήν 'Αρχήν κατά τοιούτον τρόπον και έν τοιούτω τύπω 
ώς ήθελον καθορισθή διά Κανονισμών ή διά Διατάγματος εκδοθέν
τος ή Εντολής δοθείσης ύπό τοΟ Υπουργού. 

(2) Δύναται νά γίνη πρόβλεψις διά Κανονισμών ή Διαταγμάτων 
προς καθορισμόν ή προς ρύθμισιν του τρόπου κατά τόν όποιον αί 
αιτήσεις διά πολεοδομικήν άδειαν ή διά καθορισμόν θά τυγχάνωσι 
χειρισμού, ειδικώς δε— 

(α) προς περιορισμόν τής χορηγήσεως πολεοδομικής αδείας 
κατά τήν διάρκειαν τοιούτου χρονικού διαστήματος οίον 
ήθελε καθορισθή έν σχέσει προς τοιαύτην άνάπτυξιν ή έν 
σχέσει προς άνάπτυξιν τοιαύτης κατηγορίας οία ήθελεν ούτω 
καθορισθή' 

(β) προς όποχρέωσιν τής Πολεοδομικής 'Αρχής δπως, προτοΟ 
χορήγηση πολεοδομικήν άδειαν δι ' οιανδήποτε άνάπτυξιν 
ή άρνηθή τήν χορήγησιν τοιαύτης άδειας, συμβουλευθή τοι
αύτας αρχάς ή πρόσωπα ώς ήθελον καθορισθή' 
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(γ) προς ύποχρέωσιν της Πολεοδομικής 'Αρχής δπως δώση εις 
οιονδήποτε αίτητήν δια πολεοδομικήν αδειαν, εντός τοιαύ
της προθεσμίας οία ήθελε καθορισθή, τοιαύτην είδοποίησιν 
οία ήθελεν ούτω καθορισθή, ώς προς τον τρόπον κατά τον 
όποιον ή αίτησις του έτυχε χειρισμού" 

(δ) προς ύποχρέωσιν τής Πολεοδομικής Αρχής δπως παρέχη 
εις τοιούτο πρόσωπον, σώμα ή αρχήν ώς ήθελε καθορισθή 
τοιαύτας πληροφορίας οΐαι ήθελον ούτω καθορισθή άναφο
ρικώς προς αιτήσεις δια πολεοδομικήν αδειαν υποβληθείσας 
εις την Πολεοδομικήν 'Αρχήν, περιλαμβανομένων πληροφο
ριών ώς προς τον τρόπον κατά τον όποιον οιαδήποτε αίτησις 
έτυχε χειρισμού. 

24.—(1) Ό Υπουργός δύναται διά Διατάγματος, εν οιαδήποτε Είδοποίησις 
συγκεκριμένη περιπτώσει ή εν οιαδήποτε κατηγορία περιπτώσεων περί αιτήσεως 
και ώς προς οιανδήποτε περιοχή ν ή γενικώς, να απαίτηση δπως είδο ^ αδ

λεοδομι
' 

ποίησις περί οιασδήποτε αιτήσεως διά πολεοδομικήν αδειαν έπιδοθή καιπαρα
ε'ις οιονδήποτε πρόσωπον ή πρόσωπα ή δημοσιευθή έν τοιούτω τύπω στάσεις. 
καΐ τρόπω οίοι ήθελον ειδικώς όρισθή έν τω Διατάγματι . 

(2) 'Αποφασίζουσα επί πάσης τοιαύτης αιτήσεως διά πολεοδομι
κήν αδειαν προς άνάπτυξιν, ή Πολεοδομική 'Αρχή λαμβάνει ύπ' όψιν 
οίασδήποτε παραστάσεις έν σχέσει προς τήν έν λόγω αϊτησιν ληφθεί
σας ύπ" αυτής εντός τής έν τη ειδοποιήσει οριζόμενης προθεσμίας, 
δημοσιεύει δε είδοποίησιν περί τής αποφάσεως της κατά τον αυτόν 
τρόπον ώς έδημοσιεύθη είδοποίησις περί τής αιτήσεως. 

διά πολεοδο
μικήν αδειαν. 

25.—(1) Τηρουμένων των δυνάμει του άρθρου 30 άρμοδιοτήτωλ "Αποφάσεις 
του Υπουργού, ή Πολεοδομική 'Αρχή δύναται νά άρνηθή τήν χορή έπίαΐτήσεων 
γησιν πολεοδομικής αδείας δι ' οιανδήποτε άνάπτυξιν ή οποία άπο * ^"~

ε
~ 

τελεΐ το θέμα αιτήσεως τίνος ή νά χορήγηση αδειαν είτε άνευ δρων 
είτε ύπό δρους. 

(2) "Οταν χορηγήται πολεοδομική άδεια ύπό δρους, οί δροι οδτοι 
θεωρούνται άναπόσπαστον μέρος τής έν λόγω πολεοδομικής αδείας, 
τηρουμένων δε των δυνάμει του άρθρου 27 αρμοδιοτήτων τής Πολεο
δομικής 'Αρχής, ή εκτελεσθείσα άνάπτυξις θεωρείται ώς μή αποτε
λούσα άνάπτυξιν διά τήν οποίαν έχει χορτ\·γττ]θ7\ πολεοδομική άδεια 
έκτος έάν οί δροι οδτοι έκτελεσθώσιν. 

• (3) Οι δροι τους οποίους ή Πολεοδομική 'Αρχή δύναται νά έπι
βάλη κατά τήν χορήγησιν πολεοδομικής άδειας δυνάμει του εδαφίου 
(1) είναι— 

(α) δροι προς ρύθ'μισιν τής αναπτύξεως ή χρήσεως οιασδήποτε 
ακινήτου ιδιοκτησίας, εϊτε είναι ή ακίνητος 'ιδιοκτησία έν 
σχέσει προς τήν οποίαν υπεβλήθη ή αίτησις εϊτε μή, ή προς 
έπϋβολήν υποχρεώσεως διά τήν έκτέλεσιν έργων έπί πάσης 
τοιαύτης ακινήτου ιδιοκτησίας έφ' δσον τούτο φαίνεται εις 
τήν Πολεοδομικήν 'Αρχήν σκό'πιμον διά τους σκοπούς τής 
ύπό τής αδείας εξουσιοδοτούμενης αναπτύξεως ή έν σχέ
σει προς αυτήν' 

(β) δροι προς επιβολή ν υποχρεώσεως διά τήν άφαίρεσιν οιων
δήποτε οί'κοδοιμών ή έργων εξουσιοδοτουμένων ύπό τής 
ιάδείας ή τον τερματισμόν οίασδήποτε ούτως εξουσιοδοτού
μενης χρήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας έπί τή λήξει ορισθέν
τος χρονικού' διαστήματος, και προς έκτέλεσιν οιωνδήποτε 
έργων απαιτουμένων διά τήν έπαναφοράν, κατά το τέλος 
του χρονικού τούτου διαστήματος, τής ακινήτου ταύτης Ιδιο
κτησίας ε'ις τήν προτέραν αυτής κατάστασιν' 
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(γ) όροι προς έπιβολήν υποχρεώσεως διά την φύτευσιν ή δια
τήρησιν δένδρων εν σχέσει προς την ύπό της αδείας έξου
σιοδοτουμένην ανάπτυξαν" 

(δ) 'δροL προς συμμόρφωση/ προ της ενάρξεως της αναπτύξεως' 
(ε) οιουδήποτε άλλοι όροι καθοριζόμενοι ύπό του Υπουργικού 

Συμβουλίου δια Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει τοο πα
ρόντος Νόμου. 

(4) Πάσα πολεοδομική άδεια χορηγηθείσα ύπό δρον, ώς ό εν τη 
παραγράφω (β) του εδαφίου (3) αναφερόμενος, αναφέρεται εν τω 
παρόντι Νόμω ώς «προσωρινή πολεοδομική άδεια». 

(5) Όσάκις χορηγήται πολεοδομική άδεια δι' άνάπτυξιν ύπό τον 
δρον δτι ή άνάπτυξις αυτή θα άρξηται ουχί βραδύτερον χρόνου τινός 
οριζομένου εν τω δρω καΐ μετά τον ούτως όριζόμενον χρόνον άρ
χηται οιαδήποτε άνάπτυξις φερομένη ώς ούσα σύμφωνος προς τήν 
άδειαν ταύτην, ή εναρξις της εν λόγω αναπτύξεως δέν συνιστά άνά
πτυξιν δια τήν οποίαν έχορηγήθη ή ρηθείσα άδεια. 

(6) Ή Πολεοδομική 'Αρχή δύναται, όσάκις θεωρη τούτο σκόπιμον, 
νά χορήγηση πολεοδομικήν άδειαν εξουσιοδοτούσαν άνάπτυξιν άλλην 
εκείνης ήτις άπετέλει το θέμα της αιτήσεως, και δύναται ταυτοχρό
νως νά άρνηθή τήν χορήγησιν της αδείας διά τήν οποίαν υπεβλήθη 
ή αίτησις. 

(7) Όσάκις οιαδήποτε άδεια ώς ή αναφερομένη εν τω έδαφίω 
(6) φέρεται ώς χορηγηθείσα ύπό αρχής είς τήν οποίαν έχουσι μετα
βιβασθή αρμοδιότητες, ή χορήγησις της αδείας είναι άνευ κύρους 
μέχρις ότου αυτή έγκριθή ύπό του Υπουργού. 

(8) Έπί τή λήψει γραπτής ερωτήσεως συνοδευομένης ή υποστηρι
ζόμενης ύπό τοιούτων στοιχείων ή αποδείξεως και συμμορφουμένης 
προς ύποχρέωσιν προς έπίδοσιν τοιούτων ειδοποιήσεων ώς αυτή ήθε
λεν απαιτήσει, ή Πολεοδομική 'Αρχή δύναται νά παράσχη είς το πρό
σωπον το όποιον υπέβαλε τήν έρώτησιν εκφρασιν των προκαταρ
κτικών απόψεων της 'Αρχής έπί των εν τή ερωτήσει οριζομένων προ
τάσεων δι' άνάπτυξιν και ενδείξεις υφισταμένων προτάσεων δι5 έκ
πόνησίν ή τροποποίησιν οιουδήποτε σχεδίου αναπτύξεως. Ή τοιαύτη 
εκφρασις απόψεων δέν συνιστά πολεοδομικήν άδειαν ουδέ δεσμεύει 
κατά νόμον τήν 'Αρχήν ή οιονδήποτε των λειτουργών αυτής. 

Διά πολεοδομι
κήν άπόφασιν 
δέον νά 
λαμδάνωνται 
ύπ' δψιν σχέ
δια ανοπττύ
ξεως, κ.λ.ττ. 

26. Διά νά κατάληξη ε'ις οιανδήποτε πολεοδομικήν άπόφασιν δυ
νάμει του παρόντος Νόμου ή Πολεοδομική 'Αρχή λαμβάνει ύπ', δψιν 
οιανδήποτε πρόβλεψιν περιλαμβανομένην έν οίωδήποτε σχεδίω ανα
πτύξεως ή οιασδήποτε ύφισταμένας προτάσεις δι' έκπόνησιν ή τρο
ποποίησιν οιουδήποτε σχεδίου αναπτύξεως ώς και οιονδήποτε άλλον 
ουσιώδη παράγοντα. Όσάκις ή Πολεοδομική 'Αρχή προτίθεται νά 
χορήγηση πολεοδομικήν άδειαν δι' άνάπτυξιν μή οδσαν σύμφωνον 
προς οιανδήποτε πρόβλεψιν περιλαμβανομένην ή σκοπουμένην όπως 
περιληφθή έν σχεδίω τινί αναπτύξεως, πλήρη στοιχεία της υποθέσεως 
δέον νά ύποβληθώσιν ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον το όποιον εν
τέλλεται καθ' δσον άφορα τους όρους οιασδήποτε τοιαύτης πολεο
δομικής αποφάσεως. 

Συμπλήρωμα 27.—(1) Οιαδήποτε εξουσία προς χορήγησιν πολεοδομικής αδείας 
τικαΐ διατάξεις δυνάμει του παρόντος Νόμου περιλαμβάνει έξουσίαν προς χορήγη
ω·1Γρός

 δ · σιν> έπί τή λήψει αιτήσεως προς τούτο, άδειας προς διατήρησιν έπί 
πολεοδομι περαιτέρω χρονικόν διάστημα άνεγερθεισών οικοδομών ή έκτελε
κήν άδειαν. σθέντων έργων, ή προς συνέχισιν χρήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας άρ

ξαμένης συμφώνως προς προσωρινήν πολεοδομικήν άδειαν, περιλαμ
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βάνει δε ωσαύτως έξουσίαν όπως, επί τη λήψει αιτήσεως προς τούτο, 
άπαλλάξη της υποχρεώσεως προς συμμόρφωσιν προς δρον ή δρους 
ύπό τους οποίους πολεοδομική άδεια είχε προηγουμένως χορηγηθή. 

(2) Ουδεμία αίτησις δι' άδειαν δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου λαμ
βανομένη όλιγώτερον των τριών μηνών προ της λήξεως προσωρινής 
πολεοδομικής αδείας εξετάζεται ύπό της Πολεοδομικής 'Αρχής, ειμή 
μόνον τή συναινέσει του Υπουργού. 

(3) Οιαδήποτε άδεια χορηγούμενη δυνάμει του εδαφίου (1) δύ
ναται νά χορηγηθή οϋτως ώστε να λάβη ίσχύν από του τέλους του 
χρονικού διαστήματος δια το όποιον ή άνάπτυξις έξουσιοδοτήθη δια 
τής προσωρινής πολεοδομικής αδείας. 

(4) Αϊ έν τω παρόντι Νόμω άναφοραί ε'ις πολεοδομικός αδείας 
ερμηνεύονται ώς περιλαμβάνουσαι αδείας χορηγηθείσας δυνάμει του 
εδαφίου (1). 

(5) Προς άρσιν οιασδήποτε αμφιβολίας ουδεμία αρχή είς τήν 
οποίαν εχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες θεωρείται ώς κεκτημένη 
έξουσίαν προς χορήγησιν άδειων ώς αϊ έν τω έδαφίω (1) άναφερό
μεναι έν σχέσει. προς περιορισμούς ή δρους έπιβληθέντας ύπό του 
Υπουργού έν τή χορηγήσει πολεοδομικής αδείας. 

28.—(1) "Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων τοΰ παρόντος Μέρους Συνέπεισι 
ώς προς τήν άνάκλησιν ή τροποποίησιν πολεοδομικής αδείας, πάσα πολβοδομι
χορήγησις πολεοδομικής αδείας προς άνάπτυξιν ακινήτου ίδιοκτη *Π?*8βΙας. 
σίας ενεργεί προς όφελος τής ακινήτου ιδιοκτησίας και απάντων τών 
κατά καιρούς εχόντων έν αυτή συμφέρον προσώπων, έκτος καθ' ήν 
εκτασιν άλλως προβλέπει ή άδεια : 

Νοείται ότι ή ούτω χορηγούμενη πολεοδομική άδεια λήγει και 
στερείται κύρους κατόπιν τής παρελεύσεως χρονϋκοΰ διαστήματος 
τριών ετών από τής ημερομηνίας τής ειδοποιήσεως περί τής χορη
γήσεως αυτής ή τοιούτου μακροτέρου χρονι'κου διαστήματος οίον 
ήβελεν όριόθή έν τή ρη'θείση ειδοποιήσει, έκτος έάν εντός του ρηθέν
τος τριετούς ή, αναλόγως τής περιπτώσεως; μικρότερου χρονικού 
διαστήματος ή άνάπτυξις ουσιαστικώς ήρξατο και τελή ύπό ένεργόν 
έίκτέλεσιν κατά τον χρόνον δτε ή άδεια έδει νά λήξη. 

(2) Άναφορικώς προς το έν τή επιφυλάξει τοΰ εδαφίου (1) άνα
φερόμενον χρονικόν διάστημα, ουδείς δύναται νά ίσχυρισθή έν οιαδή
ποτε διαδικασία δτι ή. σχετική άνάπτυξις ουσιαστικώς ήρξατο και 
έτέλει ύπό ένεργόν έκτέλεσιν κατά τον χρόνον δτε ή άδεια έδει νά 
λήξη εκτός έάν πιστοποιητικόν περί τούτου ελήφθη παρά τής Πο
λεοδομικής 'Αρχής κατόπιν αιτήσεως υποβληθείσης ουχί βραδύτερον 
τοΰ ενός μηνός προ τής λήξεως τοΰ ρηθέντος χρονικοΰ διαστήματος. 

(3) Έπί τή υποβολή αιτήσεως ώς ή έν τω έδαφίω (2) αναφερο
μένη, έάν ή Πολεοδομική 'Αρχή παράλειψη νά απάντηση είς αυτήν 
εντός δύο μηνών άπό τής λήψεως της, το πιστοποιητικόν θεωρείται 
ώς χορηγηθέν. 

(4) Πιστοποιητικόν χορηγηθέν ώς έν τω έδαφίω (2) ή θεωρού
μενον ώς χορηγη.Βέν δυνάμει τοΰ εδαφίου (3) επενεργεί προς παρά
ταση τής ισχύος τής σχετυκής πολεοδομικής άδειας έπί εν είσέτι 
έτος : 

'Νοείται δτι αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου εφαρμόζονται προς 
περαιτέρω παράτασιν ή παρατάσεις τής οϋτω παραταθείσης Ισχύος 
τής άδειας ώς εφαρμόζονται προς παράτασιν τής αρχικής αυτής 
ισχύος. 
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Μητρωον 
αιτήσεων δια 
πολεοδομι
κήν αδειαν. 

Παραπομπή 
αιτήσεων δια 
πολεοδομι
κήν αδειαν 
είς τόν 
'Υπουργόν. 

Ιεραρχική 
προσφυγή 
κατά πολεοδο
μικών αποφά
σεων. 

29.—(1) Ή Πολεοδομική 'Αρχή τηρεί, κατά τοιούτον τρόπον ώς 
ήθελε καθορισθή δι' Εντολής του Υπουργού, μητρωον περιέχον 
τοιαύτα στοιχεία άναφορικώς προς αιτήσεις δια πολεοδομικήν αδειαν 
υποβληθείσας εις την εν λόγω 'Αρχήν και άναφορικώς προς πολεο
δομικός αποφάσεις ώς ήθελον ούτω καθορισθή. 

(2) Δεόντως κεκυρωμένον άντίγραφον καταχωρήσεως τίνος έν τω 
μητρώω αποτελεί άπόδειξιν του είς τι συνίσταται ή άνάπτυξις δια 
τήν οποίαν έχει χορηγηθή πολεοδομική άδεια, των δρων ύπό τους 
όποιους αΰτη έχει χορηγηθή και γενικώς του είδους της ύπό τής Πο
λεοδομικής 'Αρχής ληφθείσης αποφάσεως. 

(3) "Εκαστον μητρωον τηρούμενον δυνάμει του εδαφίου (1) είναι 
διαθέσιμον προς έπιθεώρησιν ύπό του κοινού κατά πάντα ευλογον 
χρόνον, κεκυρωμένα δε αντίγραφα καταχωρήσεων έν αύτώ διατί
θενται επί τη καταβολή τελών καθωρισθησομένων διά Κανονισμών. 

30.—(1) Ό Υπουργός δύναται νά δώση Έντολάς δπως αίτησις διά 
πολεοδομικήν αδειαν ή δι' εγκρισιν θεμάτων έπιψυλαχθέντων κατά 
τήν χορήγησιν πολεοδομικής αδείας παραπεμφθή εϊς αυτόν αντί νά 
τύχη χειρισμού ύπό αρχής είς τήν οποίαν εχουσι μεταβιβασθή αρμο
διότητες. 

(2) Εντολή διδομένη δυνάμει του παρόντος άρθρου— 
(α) δύναται νά δοθή εϊτε είς συγκεκριμένην τινά αρχήν είς τήν 

οποίαν Μχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες είτε γενικώς προς 
άπάσας τάς αρχάς είς τάς οποίας εχουσι μεταβιβασθή αρμο
διότητες' και 

(β) δύναται νά άφορα εϊτε είς συγκεκριμένην αϊτησιν είτε είς 
αιτήσεις κατηγορίας τινός οριζόμενης έν τη 'Εντολή. 

(3) Πάσα αίτησις έπί τής όποιας τυγχάνει εφαρμογής Εντολή δο
θείσα δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου παραπέμπεται είς τόν Ύπουρ
γόν προς άπόφασιν συμφώνως προς τους δρους τής 'Εντολής. 

(4) Ή άπόφασις του Υπουργού έφ' οιασδήποτε αιτήσεως παρα
πεμφθείσης είς αυτόν δυνάμει του παρόντος άρθρου εΐναι τελική, 
ουδεμία δέ αρχή είς τήν οποίαν εχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες 
δύναται νά τροποποίηση ή καθ' οιονδήποτε τρόπον αλλοίωση τά συ
νεπαγόμενα τής αποφάσεως του Υπουργού ή νά πρόσθεση τι εϊς 
αυτά ή αφαίρεση τι έξ αυτών. 

31.—(1) Όσάκις ύποβάλληται αίτησις είς Πολεοδομικήν 'Αρχήν 
διά πολεοδομικήν αδειαν προς άνάπτυξιν ακινήτου ιδιοκτησίας, ή 
δι' οιανδήποτε εγκρισιν ύπό τής έν λόγω Πολεοδομικής 'Αρχής άπαι
τουμένην βάσει Διατάγματος 'Αναπτύξεως, καί ή Πολεοδομική 'Αρχή 
αρνείται νά χορήγηση τήν τοιαύτην αδειαν ή εγκρισιν ή χορηγή 
ταύτην ύπό δρους, ό αίτητής δύναται, έάν τά νόμιμα αύτου συμφέ
ροντα παραβλάπτωνται ύπό τής αποφάσεως, περιλαμβανομένης και 
αρνήσεως τής αρχής δπως διά τους σκοπούς του άρθρου 28 όρίση. 
κατόπιν αιτήσεως υποβληθείσης προς τούτο, χρονικόν διάστημα μα· 
κρότερον των τριών ετών, δι' ειδοποιήσεως δυνάμει του παρόντος 
άρθρου νά ύποβάλη ίεραρχικήν προσφυγήν είς το Υπουργικόν Συμ
βούλιο ν. 

(2) Όσάκις ύποβάλληται ίεραρχι'κή προσφυγή δυνάμει του εδα
φίου (1), το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έπιτρέψη ή νά 
απόρριψη ταύτην, ή νά άκυρώση ή τροποποίηση οιονδήποτε μέρος τής 
αποφάσεως ανεξαρτήτως του έάν ή άπόφασις άφορα είς το μέρος 
τούτο ή μή, δύναται δέ νά έπιληφθή τής αιτήσεως ώς έάν αυτή είχε 
το πρώτον ύποβληθή είς τούτο. 
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3 2 . Ό σ ά κ ι ς ύποβάλλητα ι α ί τησ ις ε ις Πολεοδομ ικήν ' Αρχήν δ ια πο 'Ιεραρχική 
λεοδομ ικήν άδε ιαν , ή δ ι ' οιανδήποτε έγκρ ισ ι ν ύπό της Πολεοδομ ικής ^ ρ ^ ^ ^ 
' Αρχής ταύτης άπαιτουμένην βάσε ι Δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς 'Αναπτύξεως, τότε , παραλείψεως 
έκτος έάν ή Πολεοδομ ική ' Α ρ χ ή εντός το ιαύτης προθεσμίας ο ί α ήθελε εκδόσεως 
καθορισθή ύπό του Δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς 'Αναπτύξεως ή εντός το ιαύ της πα πολεοδομικής 
ραταθε ίσης προθεσμίας ο ί α ήθελε καθ ' οιονδήποτε χρόνον συμφω

 π0<ί> σεως
" 

νηθή ε γ γ ρ ά φ ω ς με ταξύ τού α ϊ τη του κ α ι τής Πολεοδομ ικής 'Αρχής— 
( α ) δώση είδοποίησιν ε ις τον α'ιτητήν περί τής επί τής αιτήσεως 

αποφάσεως αυτής ' ή 
(β) δώση ε ίδοποίησιν ε'ις αυτόν δτ ι ή α ϊ τησ ίς του παρεπέμφθη 

ε'ις τον Ύπουργόν συμφώνως προς Έ ν τ ο λ ή ν δοθεΐσαν δυνάμε ι 
του άρθρου 30, 

αϊ δ ια τάξε ι ς τοΰ άρθρου 31 εφαρμόζοντα ι εν σχέσει προς τήν αΐτησ ιν 
ως έάν ή Πολεοδομ ική ' Αρχή εΐχεν άρνηθή τήν χορήγησ ιν τής αδε ίας 
ή τής εγκρ ίσεως εις τήν οποίαν ή α ί τησ ις ά φ ο ρ α .και ώς έάν ε'ίδο

ποίησις περί τής αποφάσεως τής Πολεοδομ ικής ' Αρχής ε ί χε ληφθή 
ύπό του α ί τη του κ α τ ά τ ο τ έλος τής ύπό του Δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς 'Αναπτύ

ξεως καθορισθε ίσης προθεσμίας ή, α ν α λ ό γ ω ς τής περιπτώσεως, κ α τ ά 
τ ο τ έλος τής ρηθείσης παραταθε ί ση ς προθεσμίας. 

33.—(1) Α ϊ δ ι α τ ά ξ ε ι ς του παρόντος άρθρου κ α ι του άρθρου 34 έφαρ Άναθεώρησις 
μόζοντα ι όσάκ ις , συμφώνως προς τάς δ ι α τ ά ξ ε ι ς του 'Ογδόου Μέρους, πολεοδομικών 
μ ία ή πλείονες απαιτήσε ις δ ι ' άποζημίωσιν εν σχέσε ι προς πολεοδο αποφάσεων εις 
μικήν τ ί ν α άπόφασιν υπεβλήθησαν ή διεβιβάσθησαν ε'ις τον Ύπουρ καθ'^άπαι

γόν, ή δε άπαίτησ ις ή ( έάν ύπάρχωσι πλείονες τής μ ιας ) μ ί α ή πλείο τεΐται άπο

νες των απαιτήσεων δεν άπεσύρθησαν. ζημίωσις. 

(2) Έ ά ν ό Υ π ο υ ρ γ ό ς θεωρή δτ ι πολεοδομική ά δ ε ι α ήδύνατο πρε

πόντως νά έκδοθή ( ε ϊ τ ε άνευ δρων ε ί τ ε ύπό δρους τ ι νάς ) δ ι ' άνά

πτυξίν τ ί ν α τής έν λ ό γ ω ακ ι νήτου ι δ ιοκτησ ίας ά λ λ η ν τής αναπτύξεως 
εις τήν οποίαν άφεώρα ή α ί τησ ις δ ιά πολεοδομι'κή,ν άδε ιαν , ό Υπουρ

γός δύνατα ι νά δώση Έ ν τ ο λ ή ν όπως α ϊ δ ι α τ ά ξ ε ι ς του παρόντος 
Νόμου έφαρμοσθώσιν άναφορ ικώς προς τήν έν λ ό γ ω αΐτησιν κ α ι 
τήν πολεοδομικήν άπόφασιν— 

( α ) ώς έάν ή α ί τησ ις περ ιελάμβανεν αΐτησιν δ ι ' άδε ιαν δ ι ά τήν 
άλλην ταύτην άνάπτυξ ιν , ή δε άπόφασις περ ιελάμβανε τήν 
χορήγησιν πολεοδομ ικής άδε ιας (άνευ δρων ή, α ν α λ ό γ ω ς 
τής περιπτώσεως, ύπό τους ρηθέντας δρους) δ ι ά τήν έν λ ό γ ω 
άνάπτυξ ιν ' ή 

(β) ώς έάν ή άπόφασις ήτο άπόφασις του Υ π ο υ ρ γ ο ύ κ α ι περιε

λάμβανεν άνάληψιν υποχρεώσεως προς χορήγησ ιν πολεοδο

μ ικής αδε ίας (άνευ δρων ή, α ν α λ ό γ ω ς τής περιπτο'^σεως, ύπό 
τους ρηθέντας δρους) δ ι ά τήν έν λ ό γ ω άνάπτυξ ιν , 

ώς ήθελεν όρισθή έν τή Ε ν τ ο λ ή . 

34.—(1) Προτού δώση Έ ν τ ο λ ή ν δυνάμε ι του άρθρου 33, ό Ύπουρ Συμπληρω

γός δ ίδε ι έγγραφον είδοποίησιν περί τής σκοπούμενης Ε ν τ ο λ ή ς του ματικοί 
ε'ις τήν αρχήν ε ις τήν οποίαν εχουσι μεταβ ιβασθή αρμοδ ιότητες κ α ι διατάξεις 
ε'ις άπόφασιν τής οποίας άφορα ή Ε ν τ ο λ ή αυτή , ώς κ α ι ε ις οίονδή "ζ

1
^

) ό
5

τ ί , ν 

ποτέ πρόσωπον το όποιον υπέβαλε, κ α ι δεν άπέσυρεν έκ τοτε , άπαί πολεοδομικών 
τησιν δ ι ' άποζημίωσιν έν σχέσε ι προς τήν έν λ ό γ ω άπόφασιν ' έάν δε αποφάσεων, 
τούτο ζητηθή ύπό τής αρχής ε'ις τήν οποίαν εχουσι μεταβ ιβασθή 
αρμοδ ιότητες ή ύφ' οιουδήποτε το ιούτου προσώπου ώς προανεφέρθη, 
ό Υ π ο υ ρ γ ό ς παρέχε ι ε'ις εκαστον έξ αυτών τήν εύκα ιρ ίαν προς ύπο

βολήν παραστάσεων. 

(2) Έ ν τή έκδόσε ι οιασδήποτε Ε ν τ ο λ ή ς δυνάμε ι του άρθρου 33 
ό Υ π ο υ ρ γ ό ς λ α μ β ά ν ε ι ύπ' όψιν τ ά ς έπηρεαζούσας τήν σκοπουμένην 
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ΛευκσΙ Ζωναι. 

Εξουσία 
προς άνα
κλησιν ή 
τροποποίησιν 
πολεοδομικής 
άδειας. 

άνα^τοξιν. τοπικάς συνθήκας, περιλαμβανομένης της γενικώς έπικρα
ς^ρήσεως έν περιπτώσει συνεχόμενης ή παρακείμενης ακινήτου 
ηδ^ας, ώς και οιουσδήποτε άλλους ουσιώδεις παράγοντας. 

/άκις ό Υπουργός δίδη Έντολήν δυνάμει του άρθρου 33, 
,βος, είδοποίησιν περί της 'Εντολής είς τήν αρχήν εις τήν 
/εχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες και είς άπόφασιν της 

οποίας άφορα ή Εντολή ώς και είς παν πρόσωπον το όποιον τυχόν 
υπέβαλε, και δεν άπέσυρεν έ'κτοτε, άπαίτησιν δι' άποζημίωσιν έν 
σχέσει προς τήν έν λόγω άπόφασιν. 

35.—(1) Ό Υπουργός δύναται, άπό καιρού είς καιρόν, οφείλει δε 
έάν τούτο άπαιτηθή Οπό του Υπουργικού Συμβουλίου, να έκδώστ] 
κατά τοιούτον τρόπον ώς το Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν ορίσει 
δηλώσεις περί της πολιτικής έν αναφορά προς τήν οποίαν θά εξετά
ζονται αιτήσεις διά πολεοδομικήν άδειαν προς άνάπτυξιν, είτε γε
νικώς είτε συγκεκριμένου τινός τύπου. 

(2) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1), προς 
τον σκοπόν της προστασίας περιοχών φυσικής καλλονής ή ειδικού 
χαρακτήρος, καθοδηγήσεως ώς προς τήν επιλογήν χώρων δι' άνά
πτυξιν καί τής προαγωγής κατανοήσεως τής πολιτικής πολεοδομι
κού έλεγχου είς ώρισμένας .περιοχάς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον 
δύναται νά έκδώση Διάταγμα όρίζον οιανδήποτε περιοχήν (έν τώ 
παρόντι Νόμω άναφερομένην ώς «Λευκή Ζώνη»), εντός τής οποίας 
αϊ ύφιστάμεναι χρήσεις δέον νά παραμείνωσι γενικώς αμετάβλητοι 
καί περαιτέρω οίκοδομικαί έργασίαι δέον γενικώς νά περιορισθώσιν 
είς τάς ουσιώδεις διά τάς άνάγκας της περιοχής έν ειδική αναφορά, 
αναλόγως τής περιπτώσεως, προς τήν γεωργίαν, τήν δασολογίαν, 
τήν άλιείαν, τήν άρχαιολογίαν, τόν τουρισμόν καί τά τοιαύτα. 

(3) Διάταγμα όρίζον Λευκήν Ζώνην αναφέρεται είς χάρτη ν καί 
περιλαμβάνει δήλωσιν των άρχων αϊ όποΐαι είναι εκάστοτε εφαρμό
σιμοι έπί του έλεγχου τής αναπτύξεως έν τή συγκεκριμένη Λευκή 
Ζώνη. 

(4) Προς άρσιν οιασδήποτε αμφιβολίας ό ορισμός Λευκής Ζώνης 
δεν αποκλείει τήν ύποβολήν αιτήσεως διά τήν χορήγησιν πολεοδο. 
μικής αδείας άναφορικώς προς άκίνητον ίδιοκτησίαν έν τή Λευκή 
Ζώνη προς άνάπτυξιν μή οδσαν σύμφωνον προς τήν έν τω Διατάγματι 
περιλαμβανομένων δήλωσιν πολιτικής. 

Άνάκλησις ή τροποποίησις πολεοδομικής αδείας 
36.—(1) "Ανευ επηρεασμού τής επιφυλάξεως εις τό εδάφιον (1) 

του άρθρου 28, έάν ή Πολεοδομική 'Αρχή θεωρή δτι ή ανάπτυξις 
οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας διά τήν οποίαν έχει χορηγητή άδεια 
δυνάμει του παρόντος Νόιμου θά έπηρεάση σοβαρώς τήν πρέπουσαν 
πολεοδομική ν ρύθμισιν τής περιοχής, τότε ή Πολεοδομική 'Αρχή 
δύναται, τηρουμένων των επομένων διατάξεων του παρόντος άρ'θρου, 
διά Διατάγματος νά άνακαλέση ή τροποποίηση τήν άδειαν καθρ ην 
εκτασιν θεωρ'εΐ τούτο σκόπιμον. 

(2) Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου ύπό αρχής 
είς τήν οποίαν εχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες δεν αποκτά κύρος 
έκτος έάν έγκριθή ύπό του Υπουργού' καί ό Υπουργός δύναται νά 
απόρριψη ή επικύρωση οιονδήποτε τοιούτο Διάταγμα υποβληθέν είς 
αυτόν, έπικυρών δέ οιονδήποτε Διάταγμα δύναται νά έπιφέρη τοιαύ
τας τροποποιήσεις ο'ίας θεωρεί σκόπιμους. 

(3) Ό'σάκις ό Υπουργός προτίθεται νά έκδώση ή έπϋκυρώση Διά
ταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου ή αρχή τις είς τήν οποίαν εχουσι 
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μεταβιβασθή αρμοδιότητες ύποβάλλη Διάταγμα εις τον Ύπουργόν 
προς έπικύρωσιν ύπ' αύτοΰ δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, ό Υπουρ
γός η, αναλόγως της περιπτώσεως, ή ρηθείσα αρχή επιδίδει είδο
ποίησιν εις τον ίδιοκτήτην και εις τον κάτοχον της επηρεαζόμενης 
ακινήτου ιδιοκτησίας, ως και ε'ις πάν άλλο πρόσωπον το όποιον κατά 
τήν γνώμην του Υπουργού θά έπηρεασθή υπό του Διατάγματος, τά 
δε πρόσωπα ταΰτα δύνανται νά προβώσιν εις παραστάσεις προς τον 
Ύπουργόν καθ' όν τρόπον ήθελε καθορισθή. 

(4) Όσάκις ό Υπουργός έκδίδη Διάταγμα δυνάμει του παρόντος 
άρθρου ή όσάκις Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου 
έπικυροΰται ύπό τοΰ Υπουργού, ή Πολεοδομική 'Αρχή επιδίδει, κατά 
τον καθωρισμένον τρόπον, άντίγραφον του Διατάγματος είς τον ίδιο
κτήτην και είς τόν κάτοχον της ακινήτου ιδιοκτησίας είς τήν οποίαν 
το Διάταγμα αναφέρεται. 

(5) Ή ύπό τοΰ παρόντος άρθρου χορηγούμενη εξουσία προς άνά
κλησιν ή τροποποίησιν άδειας δι' άνάπτυξιν ακινήτου ιδιοκτησίας δύ
ναται νά άσκηθή— 

(α) εν περιπτώσει καθ' ην ή άδεια αναφέρεται είς τήν έκτέ
λεσιν οικοδομικών ή άλλων εργασιών, καθ' οιονδήποτε χρό
νον προτού αϊ έργασίαι αδται συμπληρωθώσιν" 

(β) εν περιπτώσει καθ' ην ή άδεια αναφέρεται είς μεταβολήν της 
χρήσεως οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας, καθ' οιονδήποτε 
χρόνον προτού ή μεταβολή λάβη χώραν : 

Νοείται δτι ή άνάκλησις ή τροποποίησις αδείας διά τήν έκτέλεσιν 
οικοδομικών ή άλλων εργασιών δεν επηρεάζει το προ της εκδόσεως 
ή επικυρώσεως του Διατάγματος ύπό του Υπουργού εκτελεσθέν μέ
ρος τών εργασιών τούτων. 

(6) Ό ιδιοκτήτης ή ό κάτοχος της επηρεαζόμενης ακινήτου ιδιο
κτησίας, δύναται νά ύποβάλη ίεραρχιΐκήν προσφυγήν εις το Υπουρ
γι·κόν Συμβούλιον κατά της ύπ' αύιτοΰ εκδόσεως ή επικυρώσεως δια
τάγματος δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

(7) Όσάκις ύποβάλληται ιεραρχική προσφυγή δυνάμει τοΟ εδα
φίου (6), το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έπιτρέψη ή νά 
απόρριψη ταύτην ή νά ακύρωση ή τροποποίηση οιονδήποτε μέρος 
τοΰ Διατάγματος κατά του όηοίου ύπεβιλήθή ιεραρχική προσφυγή. 

Επιπρόσθετοι έξουσίαι ελέγχου 
37.—(1) Έάν ή Πολεοδομική 'Αρχή θεωρή, λαμβάνουσα ύπ' όψι\ Λιατάγμοπα 

τάς εν τω σχεδίω αναπτύξεως της.περιοχής περιλαμβανομένας ιτρο απαιτούντα 
βλέψεις ή οιασδήποτε ύφισ'ταμένας προτάσεις δι' έκπόνη.σιν ή τρο τόντερμα
ποίποίησιν του σχεδίου αναπτύξεως της περιοχής ώς και οιονδήποτε ^σεως« 
άλλον ουσιώδη παράγοντα, δτι είναι σκόπιμον προς τό συμφέρον τήνμετατρ0
τής πρεπούσης πολεοδομικής ρυθμίσεως (περιλαμβανομένων και τών πήνήτήν 
συμφερόντων τών ανέσεων)— άφαίρεσιν 

1 1 1
 e οικοδομών f) 

(α) δπως οιαδήποτε χρήσις ακινήτου ιδιοκτησίας τερματισθή, ή Εργων, 
όπως έπιβληθώσιν οίοιδήποτε δροι διά τήν συνέχισιν της 
χρήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας' ή 

(β) δπως οίαιδήποτε οίκοδομαί ή οιαδήποτε έργα μετατραπώσιν 
ή άφαιρεθώσιν, 

λόγω τοΰ δτι ή χρήσις αΰτη ή, αναλόγως της περιπτώσεως, αϊ οίκο
δομαί αδται ή τά έργα ταύτα έπηρεάζουσιν ή θά έπηρεάσωσι σο
βαρώς τήν πρέπουσαν πολεοδομικήν ρύθμισιν της περιοχής, ή 
Πολεοδομική 'Αρχή δύναται διά Διατάγματος νά απαίτηση τόν 
τερματισμόν της χρήσεως ταύτης ή νά έπΐ'βάλη τοιούτους όρους οίοι 



Ν. 90/72 952 
* 

ήθελον όρισθη εν τω Διατάγματ ι δια την συνέχισιν της τοιαύτης 
χρήσεως ή, αναλόγως της περιπτώσεως, νά απαίτηση δπως ληφθώσι 
τοιαύτα μέτρα δια την μετατροπήν ή άφαίρεσιν τών οικοδομών ή τών 
έργων οΐα ήθελον οϋτως όρισθη. 

(2) Παρά το γεγονός δτι ουδεμία αίτησις προς τούτο έχει ύπο
βληθή, Διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται νά χορή
γηση πολεοδομικήν άδειαν δι

5 οιανδήποτε άνάπτυξιν της ακινήτου 
ιδιοκτησίας εις την οποίαν αναφέρεται το Διάταγμα, ύπό τοιούτους 
δρους οίοι ήθελον όρισθη εν τω Διατάγματι . 

(3) Ή ύπό του εδαφίου (2) χορηγούμενη εξουσία περιλαμβάνει 
έξουσίαν χορηγήσεως, διά Διατάγματος δυνάμει του παρόντος άρ
θρου, πολεοδομικής αδείας ύπό τοιούτους δρους οίοι ήθελον όρισθη 
εν τω Διατάγματι— 

(α) διά τήν επί της ακινήτου 'ιδιοκτησίας εις τήν οποίαν ανα
φέρεται τό Διάταγμα διατήρησιν οίκοδομών άνεγερθεισών 
ή έργων εκτελεσθέντων προ της ημερομηνίας κατά τήν οποίαν 
τό Διάταγμα υπεβλήθη εις τον Ύπουργόν' ή 

(β) διά τήν συνέχισιν χρήσεως τίνος της εν λόγω ακινήτου Ιδιο
κτησίας άρξαμένης προ της ημερομηνίας ταύτης. 

(4) Παν Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου ύπό αρ
χής τίνος εις τήν οποίαν έχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες δέν απο
κτά κύρος έκτος έάν έπικυρωθή ύπό τοϋ Υπουργού, ό όποιος δύναται 
νά έπιφέρη εις τό Διάταγμα τούτο τοιαύτας τροποποιήσεις οϊας ήθελε 
κρίνει σκόπιμους. 

(5) Ή δυνάμει του παρόντος άρθρου εξουσία του Υπουργού προς 
έπικύρωσιν Διατάγματος ύπό τροποποιήσεις περιλαμβάνει έξουσίαν— 

(α) δπως τροποποίηση οιανδήποτε διάταξιν του Διατάγμοαος 
χορηγούσαν πολεοδομικήν άδειαν, ώς αναφέρεται εν τω έδα
φίω (2) ή έν τω έδαφίω (3) ' 

(β) δπως περιλάβη εις τό Διάταγμα τήν χορήγησιν οίασδήποτε 
πολεοδομικής αδείας ή οποία θά ήδύνατο νά περιληφθή είς 
τό Διάταγμα ώς τούτο υπεβλήθη είς τον Ύπουργόν. 

(6) Όσάκις ό Υπουργός προτίθεται νά έκδώση ή επικύρωση Διά
ταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου ή αρχή τις είς τήν οποίαν έχουσι 
μεταβιβασθή άοιμοδιότητες ύποβάλλη Διάταγμα είς τον Ύπουργόν 
προς έπικύρωσιν ύπ' αυτού δυνάμει του παρόντος άρθρου, ό Υπουρ
γός ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, ή ρηθείσα αρχή επιδίδει ειδο
ποίησα/ είς τον ίδιοκτήτην και είς τον κάτοχον τής επηρεαζόμενης 
ακινήτου ιδιοκτησίας, ώς και είς παν άλλο πρόσωπον τό όποιον κατά 
τήν γνώμην του Υπουργού θά έπηρεασθή ύπό του Διατάγματος, τά 
δε πρόσωπα ταΰτα δύνανται νά προβώσιν είς παραστάσεις προς τον 
Ύπουργόν καθ' δν τρόπον ήθελε καθορισθή. 

(7) Όσάκις ό Υπουργός έκδίδη Διάταγμα δυνάμει του παρόν
τος άρθρου ή όσάκις Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του παρόντος άρ
θρου έπικυρουται ύπό του Υπουργού, ή Πολεοδομική 'Αρχή επιδί
δει, κατά τον καθωρισμένον τρόπον, άντίγραφον του Διατάγματος 
είς τον ίδιοκτήτην και είς τον κάτοχον τής ακινήτου ιδιοκτησίας είς 
τήν οποίαν τό Διάταγμα αναφέρεται. 

(8) Όσάκις αί απαιτήσεις Διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει του 
παρόντος άρθρου συνεπάγωνται τήν έκτόπισιν προσώπων διαμενόν
των εντός οιωνδήποτε υποστατικών, αποτελεί καθήκον τής Πολεο
δομικής 'Αρχής δπως, έφ' δσον δέν υφίσταται άλλος χώρος διαμο
νής κατάλληλος διά τάς εύλογους άνάγκας τών προσώπων τούτων 
διαθέσιμος ύπό λογικούς δρους, εξασφάλιση τήν παροχήν τοιούτου 
χώρου διαμονής προ τής εκτοπίσεως τών προσώπων τούτων. 
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38.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, έάν ο Διατάγματα 
Υπουργός θεωρή δτι είναι σκόπιμον δπως πρόβλεψη διά τήν διατή διαττΐΡ1Ίσεω'"·· 
ρησιν οιασδήποτε συγκεκριμένης οικοδομής η* οίασδήποτε Ομάδος 
οικοδομών η οίασδήποτε περιοχής ειδικού κοινωνικού, αρχιτεκτο
νικού, ιστορικού ή άλλου ενδιαφέροντος ή χαρακτήρος ή φυσικής 
καλλονής, ό Υπουργός δύναται προς τον σκοπόν τούτον νά έκδώση 
Διάταγμα προς τούτο (εν τω παρόντι Νόμω άναφερόμενον ώς «Διά
ταγμα Διατηρήσεως»), άπαγορεύον, υπό τοιαύτας εξαιρέσεις οίαι 
ήθελον προβλεφθή εν τω τοιούτω Διατάγματι, τήν μετατροπήν αυτής 
ή οιασδήποτε οικοδομικός εργασίας έπ' αυτής (εν τω παρόντι άρ
θρω και εν τω άρθρω 57 άναφερομένας ώς «τα έργα») ειμή τή συγ
καταθέσει τοΰ Υπουργού και ύπό τοιούτους δρους οίοι ήθελον όρισθή 
εν αυτή. 

(2) Παν Διάταγμα Διατηρήσεως δυνάμει του εδαφίου (1) — 
(α) εκδίδεται συμφώνως προς Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνά

μει του παρόντος Νόμου" 
(β) ορίζει τήν συγκεκριμένη ν οίκοδομήν, ομάδα οικοδομών ή 

περιοχήν άναφορικώς προς τήν οποίαν εκδίδεται και, εις 
γενικάς γραμμάς, το είδικόν κοινωνικόν, άρχιτεκτονικόν, 
ιστορικόν ή άλλο ενδιαφέρον ή χαρακτήρα ή φυσικήν καλ
λονή ν αυτής" 

(γ) δύναται νά πρόβλεψη περί τής εφαρμογής, εν σχέσει προς 
τήν εν τω έδαφίω (1) αναφερομένη ν συναίνεσιν του Υπουρ
γού και τάς αιτήσεις διά τήν τοιαύτην συναίνεσιν, οίασδή
ποτε τών διατάξεων του παρόντος Νόμου αί όποΐαι αναφέ
ρονται ε'ις πολεοδομικήν άδειαν, ύπό τοιαύτας προσαρμογάς 
και μετατροπάς οΐαι ήθελον όρισθή εν τω Διατάγματι" 

(δ) δύναται νά πρόβλεψη περί τών μέτρων τά όποια δέον νά 
ληφθώσιν ύφ' οιουδήποτε προσώπου διά τήν διατή ρησιν 
οίασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας ε'ις τήν οποίαν τούτο ανα
φέρεται. 

(3) Όσάκις έκδίδηται Διάταγμα Διατηρήσεως εφαρμόζονται <χ\ 
ακόλουθοι διατάξεις, ήτοι— 

(α) ή εκδοσις του Διατάγματος Διατηρήσεως γνωστοποιείται 
καθ' δν τρόπον ήθελε καθορισθή' 

(β) ενστάσεις και παραστάσεις άναφορικώς προς το τοιούτο 
Διάταγμα δύνανται νά διατυπωθώσιν ύφ' οιουδήποτε προ
σώπου του οποίου παραβλάπτονται τά νόμιμα συμφέροντα 
και νά ύποβληθώσι κατά τοιούτον τρόπον και εντός τοιαύτης 
προθεσμίας ώς ήθελον καθορισθή* 

(γ) το Ύπουργικόν Συμβούλιον εξετάζει τό ζήτημα και οίασ
δήποτε ενστάσεις και παραστάσεις υποβληθείσας άναφορι
κώς προς τό Διάταγμα και δύναται νά επικύρωση τό Διά
ταγμα τούτο, εϊτε άνευ τροποποιήσεως εϊτε ύπό τοιαύτας 
τροποποιήσεις οϊας τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε θεω
ρήσει σκόπιμους, ή νά άρνηθή τήν έπικύρωσιν αύτου: 

(δ) επί τή επικυρώσει Διοττάγματος Διατηρήσεως, άντίγραφον 
αύτου, όμου .μετά στοιχείων τής ακινήτου ιδιοκτησίας εις τήν 
οποίαν αναφέρεται, αποστέλλεται εις τόν Έπαρχιακόν Κτη
ματολογικόν Λειτουργόν τής επαρχίας έν τή όποια κείται 
ή τοιαύτη 'ιδιοκτησία, ή δε έπικύρωσις κοινοποιείται κατά 
τοιούτον τρόπον οΐος ήθελε καθορισθή. 

(4) "Οταν Διάταγμα Διατηρήσεως έπικυρωθή ύπό του Υπουργι
κού Συμβουλίου, ουδείς επιτρέπεται δπως εκτέλεση οιαδήποτε 2ργα 
έφ' οίασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας εις τήν οποίαν τό Διάταγμα 
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Κεφ. 31 . 
48 του 1964. 

τοΰτο αναφέρεται άνευ προηγουμένης αΐτήσεως, υποβαλλομένης καθ' 
δν τρόπον ήθελε καθορισθη, δια την προς τούτο συναίνεσιν τοΰ 
Υπουργού ή οποία αναφέρεται εν τη παραγράφω (γ) του εδαφίου 
(2), λήψεως της έν λόγω συναινέσεως και συμμορφώσεως προς οιουσ
δήποτε εν αυτή οριζόμενους δρους : 

Νοείται δτι ουδέν των έν τω παρόντι έδαφίω διαλαμβανομένων 
καθιστά παράνομον την έκτέλεσιν οιωνδήποτε έργων τα όποια εΐναι 
επειγόντως αναγκαία προς το συμφέρον της ασφαλείας ή της υγείας 
ή προς διατήρησιν της ακινήτου ιδιοκτησίας εις την οποίαν το Διά
ταγμα Διατηρήσεως αναφέρεται ή γειτνιαζούσης ιδιοκτησίας, έφ' δσον 
έγγραφος είδοποίησις περί της σκοπούμενης εκτελέσεως των έργων 
τούτων δίδηται εις τον Ύπουργόν το ένωρίτερον δυνατόν άφου πα
ρουσιασθή ή ανάγκη έκτε?^έσεως των έργων τούτων. 

(5) Διάταγμα Διατηρήσεως δεν εκδίδεται άναφορικώς προς οιαν
δήποτε άκίνητον ίδιοκτησίαν ή οποία αποτελεί άρχαΐον μνημείον ή 
κατά τρόπον ώστε νά έπηρεάση τάς αρμοδιότητας οιουδήποτε προ
σώπου ή αρχής δυνάμει του περί 'Αρχαιοτήτων Νόμου ή οιουδήποτε 
νόμου τροποποιοϋντος ή άντικαθιστώντος αυτόν ή οιωνδήποτε Κανο
νισμών εκδοθέντων ή άλλης Διοικητικής Πράξεως γενομένης δυνάμει 
αύτου. 

Διατάγματα 
Προστασίας 
Δένδρων. 

39.—(1) Τηρουμένων τώ ν διατάξεων του παρόντος άρθρου, έάν ό 
Υπουργός θεωρή δτι εΐναι σκόπιμον προς το συμφέρον τών θέλγη
τρων περιοχής δπως πρόβλεψη δια την διατήρησιν οιουδήποτε συγ
κεκριμένου δένδρου ή οιασδήποτε ομάδος δένδρων ή δασών έν οια
δήποτε περιοχή, ό Υπουργός δύναται προς τον σκοπόν τούτον νά 
έκδώση Διάταγμα προς τοΰτο (έν τω παρόντι Νόμω άναφερόμενον 
ως «Διάταγμα Προστασίας Δένδρων»), άπαγορεΰον, ύπό τοιαύτας 
εξαιρέσεις οΐαι ήθελον προβλεφθή έν τω Διατάγματι, τήν έκκοπήν, 
άκροτομήν, κλάδευσιν ή έκουσίαν καταστροφήν αυτών ε'ιμή τή συναι
νέσει τοΰ Υπουργού και ύπό τοιούτους δρους οΐοι ήθελον όρισθή 
έν αύτη. 

(2) Παν Διάταγμα Προστασίας Δένδρων δυνάμει του εδαφίου (1) — 
(α) εκδίδεται συμφώνως προς Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει 

τοΰ παρόντος Νόμου' 
(β) ορίζει το συγκεκριμένον δένδρον, ομάδα δένδρων ή δάσος 

άναφορικώς προς το όποιον ή τήν οποίαν εκδίδεται' 
(γ) δύναται νά πρόβλεψη περί της εφαρμογής, έν σχέσει προς 

τήν έν τω έδαφίω (1) άναφερομένην συναίνεσιν του Υπουρ
γού και τάς αιτήσεις διά τήν τοιαύτην συναίνεσιν, οιασδή
ποτε τών διατάξεων του παρόντος Νόμου αϊ όποΐαι ανα
φέρονται εις πολεοδομικήν άδειαν, ύπό τοιαύτας προσαρμο
γάς και μετατροπάς οΐαι ήθελον όρισθή έν τω Διατάγματι 

(δ) δύναται νά πρόβλεψη περί τών μέτρων τά όποια δέον νά 
ληφθώσι ύφ' οιουδήποτε προσώπου διά τήν έξασφάλισιν της 
έπαναφυτεύσεως, κατά τοιούτον τρόπον οίος ήθελε καθορι
σθη ύπό ή δυνάμει του τοιούτου Διατάγματος, οιουδήποτε 
μέρους δασικής περιοχής το όποιον άποψιλοΰται κατά τήν 
έκτέλεσιν δασοπονικών έργων επιτρεπομένων ύπό ή δυνάμει 
του τοιούτου Διατάγματος. 

(3) Όσάκις έκδίδηται Διάταγμα Προστασίας Δένδρων εφαρμό
ζονται αϊ ακόλουθοι διατάξεις, ήτοι

(α) ή έκδοσις του Διατάγματος Προστασίας Δένδρων γνωστο
ποιείται καθ' δν τρόπον ήθελε καθορισθη' 
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(β) ενστάσεις και παραστάσεις άναφορικώς προς το τοιούτο 
Δ ι ά τ α γ μ α δύνανται να διατυπωθώσιν ύφ' οιουδήποτε προ
σώπου του οποίου παραβλάπτονται τ α νόμιμα συμφέροντα 
και να ύποβληθώσι κατά τοιούτον τρόπον και εντός τοιαύτης 
προθεσμίας ώς ηθελον καθορισθή' 

( γ ) το Ύπουργικόν Συμβούλιον εξετάζει το ζήτημα και οιασ
δήποτε ενστάσεις και παραστάσεις υποβληθείσας άναφορι
κώς προς το Δ ι ά τ α γ μ α και δύναται να επικύρωση το Διά
τ α γ μ α τοΰτο, εϊτε άνευ τροποποιήσεως εϊτε υπό τοιαύτας 
τροποποιήσεις οίας το Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε θεω
ρήσει σκόπιμους, ή να άρνηθή την έπικύρωσιν αύτοΰ. 

(δ) επί τη επικυρώσει Διατάγματος Προστασίας Δένδρων, άντί
γραφον αύτου όμοΰ μετά στοιχείων της ακινήτου ιδιοκτη
σίας εις τήν οποίαν αναφέρεται, αποστέλλεται εις τον Έ π α ρ 
χιακόν Κτηματολογικόν Λειτουργόν της επαρχ ίας έν τη 
όποια κείται ή τοιαύτη ιδιοκτησία, ή δε έπικύρωσις κοινο
ποιείται κατά τοιούτον τρόπον οίος ήθελε καθορισθή. 

(4) "Οταν Δ ι ά τ α γ μ α Προστασίας Δένδρων έπικυρωθη ύπό του 
Υπουργ ικού Συμβουλίου, ουδείς επιτρέπεται δπως προβή εις τήν 
έκκοπήν, άκροτομήν, κλάδευσιν ή έκουσίαν καταστροφήν οιουδήποτε 
δένδρου εις το όποιον το Δ ι ά τ α γ μ α τούτο αναφέρεται άνευ προηγου
μένης αιτήσεως, υποβαλλομένης καθ ' δν τρόπον ήθελε καθορισθή, 
διά τήν προς τοΰτο συναίνεσιν του Υπουργού ή οποία αναφέρεται έν 
τη π α ρ α γ ρ ά φ ω ( γ ) του εδαφίου (2) , λήψεως τής έν λ ό γ ω συναινέ
σεως και συμμορφώσεως προς οιουσδήποτε έν αυτή οριζόμενους 
δρους : 

Νοείται δτι, άνευ επηρεασμού οιωνδήποτε άλλων εξαιρέσεων διά 
τάς όποιας δυνατόν νά γίνη πρόβλεψις ύπό του τοιούτου Διατάγμα
τος, ουδέν των έν τω παρόντι έδαφίω διαλαμβανομένων εφαρμόζεται 
επί τής έκκοπής, άκροτομής ή κλαδεύσεως δένδρων άποξηραινομένων 
ή άποξηρανθέντων ή καταστάντων επικινδύνων, ή τής έκκοπής, άκρο
τομής ή κλαδεύσεως οιωνδήποτε δένδρων προς έκτέλεσιν οιωνδήποτε 
υποχρεώσεων επιβληθεισών ύπό ή δυνάμει νόμου τινός ή έφ' δσον 
αυτή δυνατόν νά είναι α ν α γ κ α ί α διά τήν πρόληψιν ή τήν κατάπαυσιν 
όχληρίας. 

(5) Δ ι ά τ α γ μ α Προστασίας Δένδρων δεν εκδίδεται δι* οιανδήποτε 
δασικήν γήν ή οποία τελεί ύπό τήν διαχείρισιν τής Κυβερνήσεως. 

40.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, Κανό "Ελεγχος 
νισμοί δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου προβλέπουσι διά τον περιορισμόν διαφημίσεων, 
ή τήν ρύθμισιν τής εκθέσεως διαφημίσεων εφ' δσον ό Ύπουρνός κρίνη 
τούτο σκόπιμον προς το συμφέρον της καλαίσθητου εμφανίσεως πε
ριοχής ή τής δημοσίας ασφαλείας . 

(2) "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος του εδαφίου ( Ί ) , οίοιδή
ποτέ τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται νά προβλέπωσι— 

(α) περί ρυθμίσεως των διαστάσεων, τής εμφανίσεως και της 
θέσεως των διαφημίσεων αϊ όποΐαι δύνανται νά έκτεθώσι, 
των χώρων επί των όποιων δύνανται νά έκτεθώσι διαφημί
σεις και τοΟ τρόπου κατά τον όποιον θά στερεωθώσιν" 

(β) περί επιβολής υποχρεώσεων δπως λαμβάνηται ή συναίνεσις 
τής Πολεοδομικής 'Αρχής διά τήν εκθεσιν διαφημίσεων γενι
κώς, ή διαφημίσεω ν οιασδήποτε κατηγορίας οριζόμενης έν 
τοις Κανονισμοΐς' 

( γ ) περί τής συστάσεως, διά τους σκοπούς των Κανονισμών, τοι

ούτων συμβουλευτικών επιτροπών οΐαι ηθελον καθορισθή ύπό 
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των Κανονισμών, και περί του καθορισμού τοϋ τρόπου κατά 
τον όποιον θά καταβάλλωνται αϊ δαπάναι οιασδήποτε τοιαύ
της επιτροπής. β 

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 
δύνανται να ποιώνται διαφόρους προβλέψεις έν σχέσει προς διαφό
ρους περιοχάς, ε'ιδικώτερον δε δύνανται να προβλέπωσιν ειδικώς έν 
σχέσει προς περιοχάς όριζομένας δια τους σκοπούς τών Κοα/ονισμών 
ώς περιοχάς ειδικού ελέγχου, ούσας εϊτε άγροτικάς εϊτε μή: άγροτι
κάς περιοχάς τάς όποιας ό Υπουργός θεωρεί ώς χρηζούσας ειδικής 
προστασίας χάριν της καλαίσθητου εμφανίσεως αυτών' άνευ δε επη
ρεασμού τής γενικότητος τών προηγουμένων διατάξεων τοΟ παρόν
τος εδαφίου, οι Κανονισμοί δύνανται να άπαγορεύωσι την έν οιαδή
ποτε τοιαύτη περιοχή εκ'θεσιν πάσης διαφημίσεως πλην διαφημίσεων 
τοιούτων τυχόν κατηγοριών οΐαι ήθελον όριοθή έν τοις Κανονισμοΐς. 

(4) Περιοχαί είδικοΟ έλεγχου διά τους σκοπούς Κανονισμών εκδι
δομένων δυνάμει του παρόντος άρθρου δυνατόν να όρισθώσιν εϊτε έν * 
αναφορά προς προβλέψεις περιεχομένας προς τούτο ε'ις σχέδια ανα
πτύξεως εϊτε διά Διαταγμάτων εκδιδομένων ή εγκρινομένων ύπό του 
Υπουργού συμφώνως προς τάς διατάξεις τών Κανονισμών. 

(5) Όσάκις ό 'Υπουργός έξουσιοδοτήται ύπό τών Κανονισμών δπως * 
έκδώση ή έγκρίνη οιονδήποτε τοιούτο Διάταγμα ώς τό έν τω έδαφίω 
(4) άναφερόμενον, οι Κανονισμοί προβλέπουσι διά την δημοσίευσιν 
ειδοποιήσεως του σκοπουμένου Διατάγματος καθ' δν τρόπον ήθελε 
καθορισθή ύπό τών Κανονισμών και διά τήν έξέτασιν τοιούτων παρα
στάσεων οΐαι ήθελον ούτω καθορισθή, πριν ή τό Διάταγμα έκδοθή ή 
έγκριθή. 

(6) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται 
νά έκδοθώσι κατά τρόπον ώστε νά έφαρμόζωνται έπί διαφημίσεων εκ
τιθεμένων κατά τή ν ήμερομηνίαν τής ενάρξεως ισχύος τών Κανονι
σμών, ή έπί τής δι' έ'κθεσιν διαφημίσεων χρήσεως οιουδήποτε χώρου 
χρησιμοποιουμένου προς τον σκοπόν τούτον κατά τή ν έν λόγω ήμερο
μηνίαν οίοιδήποτε, δμως, Κανονισμοί εκδιδόμενοι συμφώνως προς τό 
παρόν εδάφιον προβλέπουσι περί εξαιρέσεως έξ αυτών— 

(α) τής συνεχιζόμενης εκθέσεως οιωνδήποτε τοιούτων διαφημί
σεων* και * 

(β) τής συνεχιζόμενης χρήσεως οιουδήποτε τοιούτου χώρου διά 
τήν έ'κθεσιν διαφημίσεων, 

έπί τοσούτο χρονικό ν διάστημα οΐον ήθελε καθορισθή προς τούτο ύπό J 
τών Κανονισμών, διάφορα δε χρονικά διαστήματα δύνανται ούτω νά 
καθορισθώσι διά τους σκοπούς διαφόρων διατάξεων τών Κανονισμών. 

4 1 . Όσάκις ή εκθεσις διαφημίσεων συμφώνως προς Κανονισμούς 
έκδοθέντας δυνάμει του άρθρου 40 συνεπάγεται άνάπτυξιν ακινήτου 
ιδιοκτησίας, πολεοδομική άδεια διά τήν άνάπτυξιν θεωρείται ώς χο
ρηγηθείσα δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου και δεν απαιτείται άδεια 
προς τούτο δυνάμει τών προηγουμένων διατάξεων του παρόντος Μέ
ρους. 

42.—(1) Έάν ή Πολεοδομική 'Αρχή θεωρή δτι ή καλαίσθητος έμ. 
φάνισις οιασδήποτε περιοχής παραβλάπτεται σοβαρώς έκ τής κατά » 
στάσεως οιουδήποτε κήπου, άνοικοδομήτου οικοπέδου ή άλλης άπε
ριφράκτου ή μή ακινήτου ιδιοκτησίας έν τή περιοχή ταύτη, ή Πο
λεοδομική 'Αρχή δύναται νά έπιδώση ε'ις τόν ίδιοκτήτην και εις τον 
κάτοχον τής ακινήτου ιδιοκτησίας είδοποίησιν απαιτούσαν τήν εντός « 
τοσούτου χρονικού διαστήματος οΐον ήθελεν όρισ'θή έν τή ειδοποιήσει 
λήψιν τοιούτων μέτρων προς κατάπαυσιν τής βλάβης οία ήθε'λον 
ούτως όρισθή. 

Δεν απαιτείται 
αίτησις διά 
πολεοδομικήν 
αδειαν διά 
διαφημίσεις. 

Πρέπουσα 
συντήρησις 
αχρησιμοποί
ητου ακινήτου 
Ιδιοκτησίας, 
κ.λ.π. 
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(2) Είδοποίησις δυνάμει του παρόντος άρθρου λαμβάνει ίσχύν 
κατά την λήξιν τοιούτου χρονικού διαστήματος οίον ήθελεν όρισθή έν 
αύτη. 

43.—(1) Ό Υπουργός ή, τη συναινέσει του Υπουργού, αρχή τις ε'ις Συμφωνίαι 
την οποίαν εχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες δύναται να συνάψη συμ ρυθμίζουσαι 
φωνίαν μεθ' οιουδήποτε προσώπου έχοντος συμφέρον εις άκ'ινητον Ιδι ^ ^ "

τ υ ξ ι ν 

οκτησίαν άναφορικώς προς την άνάπτυξιν ή χρήσιν της ακινήτου ίδιο άΚινήτου ιδιο
κτησίας εϊτε μονίμως είτε κατά την διάρκειαν τοιούτου χρονικού δια κτησίας. 
στήματος οίον ήθελε καθορισθή ύπό της συμφωνίας' πάσα δε τοιαύτη 
συμφωνία δύναται νά περιέχη τοιαύτας παρεμπίπτουσας ή επακόλου
θους διατάξεις (περιλαμβανομένων καΐ διατάξεων οικονομικού χαρο:
κτήρος) οίας ό Υπουργός θεωρεί αναγκαίας ή σκόπιμους διά τους 
σκοπούς της συμφωνίας και διά την έπιβολήν τών δρων αυτής έπι του 
συνάπτοντος την συμφωνίαν προσώπου και τών εξ αύτοΟ άρυομένων 
έμπράγματον δικαίωμα προσώπων. 

(2) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω ή έν οιαδήποτε δυνάμει αύτου 
γενομένη συμφωνία διαλαμβανομένων ερμηνεύεται— 

(α) ώς περιορίζον την άσκησιν, έν σχέσει προς την άκίνητον ίδιο
κτησίαν ή οποία αποτελεί το άντικείμενον οιασδήποτε τοιαύ
της συμφωνίας, οιωνδήποτε εξουσιών αί όποΐαι δύνανται νά 
άσκηθώσιν ύπό του Υπουργού ή της Πολεοδομικής 'Αρχής 
δυνάμει του παρόντος Νόμου' ή 

(β) ώς απαιτούν τήν άσκησιν οιωνδήποτε τοιούτων εξουσιών. 

Συμπληρωματικά! Διατάξεις. 
44.—(1) Έάν οιονδήποτε πρόσωπον το όποιον έξετέλεσεν ή προτί Αίτησις προς 

θεται νά εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας έπι ακινήτου ιδιοκτησίας, ή καθορισμόν 
το όποιον έπέφερεν ή προτίθεται δπως έπιφέρη οιανδήποτε μεταβολήν ™ι>έάν 
έν τη χρήσει ακινήτου ιδιοκτησίας, έπιθυμή δπως καθορισθή έάν ή έκ πολεοδομι
τέλεσις τών εργασιών τούτων ή ή μεταβολή αυτή άπετέλει ή θά άπε Κή άδεια, 
τέλει ή συνεπήγετο ή θά συνεπήγετο άνάπτυξιν της ακινήτου Ιδιο
κτησίας καί, έάν ούτως εχη το πράγμα, έάν δύναται νά άπαιτηθη 
ή απαιτείται, δυνάμει του παρόντος Μέρους, αίτησις διά πολεοδο
μικήν άδειαν προς τοΰτο, δύναται νά ύποβάλη αϊτησιν εις τήν Πο
λεοδομικήν 'Αρχήν προς καθορισμόν του ζητήματος τούτου. 

(2) Ή δυνάμει του εδαφίου (1) αίτησις αναφέρεται έν τω παρόντι 
Μόμω ώς «αίτησις διά καθορισμόν» ή δε έπ' αυτής άπόφασις της Πο
λεοδομικής 'Αρχής ώς «καθορισμός». 

(3) Αί διατάξεις αί όποΐαι αναφέρονται εις αιτήσεις διά πολεοδο
μικήν άδειαν καί εις τήν λήψιν άποφάσεων επί τών τοιούτων αιτήσεων 
εφαρμόζονται, ύπό τάς αναγκαίας τροποποιήσεις, έν σχέσει προς οιαν
δήποτε αϊτησιν δυνάμει του παρόντος άρθρου καί προς τήν λήψιν απο
φάσεως έπ' αύτης. 

45 . Πάν πρόσωπον έπηρεαζόμενον έξ αποφάσεως ή διατάγματος Δικαίωμα 
του Υπουργού γινομένων συμφώνως προς τάς διατάξεις τών άρθρων δικαστικής 
28 /καί 37 ή έξ αποφάσεως ή διατάγματος τού Ύποοργυκοΰ Συμ ^Ρ^φυνης. 
βουλίου συμφώνως προς τάς διαίτάξεις τών άρθρων 31, 38 καί 39 ή έξ 
οιασδήποτε αποφάσεως γινομένης ύπό Πολεοδομικής 'Αρχής συμφώ
νως προς οίανδηαοτε διάταξιν του< παρόντος Νόμου δύναται νά πρ'οσ
βάλη >τήν τοιαύτην άπόφασιν ή διάταγμα ε'ίς το Άνώτατον Δικα
στήριο ν. 
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Μέρος "Εκτον.ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
'Επιβολή εις περιπτώσεις καθ' ας απαιτείται 

πολεοδομική άδεια. 
46.—(1) Τηρουμένων τών ακολούθων διατάξεων του παρόντος άρ

θρου καί, εν τη περιπτώσει αρχής τίνος εις την οποίαν έχουσι μεταβι
βασθή αρμοδιότητες, οιασδήποτε Εντολής δοθείσης υπό του 'Υπουρ
γού, οσάκις ή Πολεοδομική 'Αρχή θεωρή δτι— 

(α) οιαδήποτε άνάπτυξις ακινήτου 'ιδιοκτησίας έξετελέσθη άνευ 
τής χορηγήσεως πολεοδομικής αδείας απαιτουμένης προς 
τούτο συμφώνως προς το Πέμπτον Μέρος' ή 

(β) οίοιδήποτε δροι ή περιορισμοί ύπό τους οποίους είχε χορηγη
θή πολεοδομική άδεια δεν έτηρήθησαν, 

τότε ή Πολεοδομική 'Αρχή δύναται, έάν θεωρή τούτο σκόπιμον προς 
το συμφέρον τής πρεπούσης πολεοδομικής ρυθμίσεως, νά έπιδώση 
είδοποίησιν δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου (εν τω παρόντι Νόμω άνα
φερομένην ως «είδοποίησις έπιδολής»). 

(2) Όσάκις ή Πολεοδομική 'Αρχή έπιδίδη είδοποίησιν επιβολής, ή 
ε'ιδοποίησις— 

(α) επιδίδεται εις τόν ίδιοκτήτην και είς τόν κάτοχον τής ακινή
του Ιδιοκτησίας ε'ις τήν οποίαν αυτή αναφέρεται' καί 

(β) δύναται, έάν ή Πολεοδομική 'Αρχή νομίζη τούτο πρέπον, να 
έπιδοθή ωσαύτως είς οιονδήποτε έτερον πρόσωπον έχον συμ 
φέρον εν τη άκινήτω ιδιοκτησία, το όποιον είναι συμφέρον ου
σιωδώς έπηρεαζόμενον, κατά τήν κρίσιν αυτής, ύπό τής είδο 
ποιήσεως. 

(3) Ή είδοποίησις επιβολής— 
(α) ορίζει τήν φύσιν τής αναπτύξεως περί τής όποιας υπάρχει 

ισχυρισμός δτι έξετελέσθη άνευ τής χορηγήσεως πολεοδομι
κής αδείας ως αναφέρεται εν τη παραγράφω (α) του εδαφίου 
(1) ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, τά σημεία ώς προς τά 
όποΐα υπάρχει ισχυρισμός δτι οίοιδήποτε δροι ή περιορισμοί 
ώς οι εν τη παραγράφω (β) του ρηθέντος εδαφίου αναφερό
μενοι δεν έτηρήθησαν' καί 

(β) δύναται νά απαίτηση δπως εντός τοιαύτης προθεσμίας οία 
ήθελεν οΟτως όρισθή ληφθώσι τοιαύτα μέτρα οία απαιτούνται 
διά τήν άφαίρεσιν τής άνευ αδείας διενεργηθείσης αναπτύ
ξεως καί, είς καταλλήλους περιπτώσεις, τήν έπαναφοράν τής 
ακινήτου ιδιοκτησίας είς ην κατάστασιν ήτο αυτή προτού ή 
περί ής ό ισχυρισμός άνευ αδείας διενεργηθείσα άνάπτυξις 
λάβη χώραν ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, τήν έξασφάλισιν 
συμμορφώσεως προς τους δρους ή περιορισμούς, είδικώτερον 
δε δύναται, προς τόν σκοπό ν τούτον, νά απαίτηση τήν κατε
δάφισα/ ή μετατροπήν οιωνδήποτε οικοδομών ή έργων, τόν 
τερματισμόν οιασδήποτε χρήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας ή τήν 
επί ακινήτου ιδιοκτησίας έκτέλεσιν οιωνδήποτε οικοδομικών 
ή άλλων εργασιών. 

(4) Τηρουμένων τών επομένων διατάξεων του παρόντος Μέρους, 
είδοποίησις επιβολής λαμβάνει ίσχυν κατά τήν λήξιν τοιαύτης προ
θεσμίας οία ήθελεν όρισθή εν τή ειδοποιήσει. 

47.—(1) Πρόσωπον είς το όποιον έπεδόθη είδοποίησις επιβολής ή 
οιονδήποτε έτερον πρόσωπον έχον συμφέρον εν τή άκινήτω ιδιοκτη
σία δύναται, καθ' οιονδήποτε χρόνον εντός τής προθεσμίας ή οποία 
ορίζεται έν τή ειδοποιήσει ώς ή προθεσμία κατά τήν λήξιν τής οποίας 
ή είδοποίησις θά λάβη ϊσχύν, νά ύποβάλη ίεραρχικήν προσφυγήν 
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εις τόν Ύπουργόν κατά της ειδοποιήσεως δι' οιονδήποτε των ακο
λούθων λόγων, ήτοι— 

(α) δτι έχορηγήθη πολεοδομική άδεια δια τήν άνάπτυξίν ταύτην' 
(β) δτι δεν άπητεΐτο πολεοδομική άδεια δια τήν άνάπτυξίν ταύ

την ή, αναλόγως της περιπτώσεως, δτι έτηρήθησαν οι δροι 
ύπό τους οποίους έχορηγήθη πολεοδομική άδεια διά τήν άνά
πτυξίν ταύτην' 

(γ) δτι το εν τη ειδοποιήσει επιβολής ύπολαμβανόμενον ως άνά
πτυξις δεν άπετέλει ή συνεπήγετο άνάπτυξίν' 

(δ) δτι αϊ απαιτήσεις της ειδοποιήσεως επιβολής ύπερβαίνουσι 
το άναγκαιουν διά τήν έπαναφοράν της ακινήτου ιδιοκτησίας 
εις ην κατάστασιν αυτή εύρίσκετο προτού ή περί ής ό λόγος 
άνάπτυξις λάβη χώραν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, διά 
τήν έξασφάλισιν συμμορφώσεως προς τους δρους ή περιορι
σμούς εις τους οποίους αναφέρεται ή ε'ιδοποίησις επιβολής' 

(ε) δτι ή ε'ιδοποίησις δεν έπεδόθη εί'ς τε τόν ίδιοκτήτην καΐ τόν 
κάτοχον της ακινήτου 'ιδιοκτησίας. 

(2) Οιαδήποτε ιεραρχική προσφυγή δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου 
υποβάλλεται εις τόν Ύπουργόν δι' έγγραφου ειδοποιήσεως έν τη 
οποία δέον νά ενδείκνυνται οι ακριβείς λόγοι έπί τών οποίων αυτή 
βασίζεται. 

(3) "Οταν ύποβληθή Ιεραρχική προσφυγή δυνάμει τουι παρόντος 
άρθρου, ή ε'ιδοποίησις επιβολής παραμένει άνευ 'ισχύος μέχρις δτου 
έκδοθή τελική άπόφασις έπ' αυτής ή άποσυρθή ή ιεραρχική προσφυ . 
γή· 

(4) Έπί τη υποβολή ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει τοΰ παρόντος 
άρθρου ό Υπουργός δύναται νά διόρθωση οιανδήποτε παρατυπίαν, 
ελάττωμα ή λάθος έν τή ειδοποιήσει επιβολής έάν ίκανοποιηθή δτι 
ή παρατυπία, το ελάττωμα ή το λάθος δέν εΐναι ουσιώδες, δύναται 
δέ, έάν Ικανοποιηθή δτι τά δικαιώματα οιουδήποτε προσώπου δικαι
ουμένου δπως έπιδοθή ε'ις αυτόν ή ε'ιδοποίησις δέν παραβλάπτονται 
σοβαρώς έκ τούτου, νά επικύρωση τήν ειδοποίησιν παρά το γεγονός 
δτι αΰτη δέν έπεδόθη εϊς τε τόν Ίδιοκτήτην καΐ τόν κάτοχον τής 
ακινήτου Ιδιοκτησίας. 

(5) Έπί τή λήψει αποφάσεως έπί ιεραρχικής τίνος προσφυγής 
δυνάμει του παρόντος άρθρου, ό Υπουργός δίδει έντολάς προς έκτέ. 
λεσιν τής αποφάσεως του, περιλαμβανομένων, εις περιπτώσεις καθ' 
άς είναι τοΰτο πρέπον, εντολών προς άκύρωσιν τής ειδοποιήσεως 
επιβολής προς δφελος του προσφεύγοντος και τής εκδόσεως πολεο
δομικής αδείας άνευ δρων είτε ύπό δρους. 

48.—'(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, οσάκις Ποιναΐδιά 
έπιδίδηται είδοποίησις επιβολής εις πρόσωπον τό όποιον κατά τόν

 τ ΐ
ι

ν ^ ^^ 
χρονον τής εις αυτόν επιδόσεως της ειδοποιήσεως ήτο ο ιδιοκτήτης ^Ρόςεΐδο
τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας ε'ις τήν οποίαν ή ε'ιδοποίησις αναφέρεται, ποίησιν 
τότε έάν οιαδήποτε μέτρα απαιτούμενα ύπό τής ειδοποιήσεως δπως επιβολής, 
ληφθώσιν (άλλα ή ό τερματισμός τής χρήσεως τής ακινήτου Ιδιοκτη
σίας) δέν εχωσι ληφθή εντός τής παρασχεθείσης προς συμμόρφωσιν 
προς τήν ειδοποίησιν προθεσμίας, τό πρόσωπον τοΰτο είναι ^νοχον 
αδικήματος και υπόκειται έπί τή καταδίκη του ε'ις χρηματικήν ποινή ν 
μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

(2) Έάν πρόσωπον κατά τοΰ οποίου λαμβάνονται δικαστικά μέτρα 
δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) είχε, κατά τίνα χρόνον προ τής λήξεως τής 
παρασχεθείσης προς συμμόρφωσιν προς τήν ειδοποίησιν προθεσμίας, 
παύσει νά είναι ό ιδιοκτήτης τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας, τό πρόσωπον 
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τούτο δικαιούται, άφου δώση εις την κατηγορίαν ουχί βραχυτέραν των 
τριών ήμερων ειδοποίησα; περί της προθέσεως του να λάβη διάταγμα 
προσαγωγής ενώπιον του Δικαστηρίου εις την ύπόθεσιν του προσώπου 
το δποΐον κατέστη τότε ό ιδιοκτήτης της ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τω 
παρόντι άρθρω αναφερομένου ώς «ό μεταγενέστερος ιδιοκτήτης»). 

(3) Έάν, άφου άποδειχθή ότι οιαδήποτε μέτρα απαιτούμενα ύπό 
της ειδοποιήσεως επιβολής δεν ελήφθησαν εντός της παρασχεθείσης 
προς συμμόρφωσα/ προς τήν είδοποίησιν προθεσμίας, ό αρχικός κατή. 
γορούμενος απόδειξη ότι ή παράλειψις της λήψεως τών μέτρων τού
των ώφείλετο, έν όλω ή έν μέρει, εις παράλειψα/ του μεταγενεστέρου 
ιδιοκτήτου— 

(α) ό μεταγενέστερος ιδιοκτήτης δύναται να καταδικασθή δια το 
αδίκημα" και 

(β) ό αρχικός κατηγορούμενος, έάν απόδειξη περαιτέρω ότι ελα
βεν όλα τα εύλογα μέτρα δια να εξασφάλιση συμμόρφωση/ 
προς την είδοποίησιν επιβολής, άπαλλάττεται τοΟ αδικήμα
τος. 

(4) 'Eocv, μετά τήν καταδίκην προσώπου τινός δυνάμει τών προη
γουμένων διατάξεων του παρόντος άρθρου, τό πρόσωπον τούτο δεν 
πράξη τό ένωρίτερον πρακτικώς δυνατόν παν ό,τι εξαρτάται έξ αυτού 
προς έξασφάλισιν συμμορφώσεως προς τήν είδοποίησιν επιβολής, εΐναι 
τοΰτο ένοχον περαιτέρω αδικήματος και υπόκειται έπί τή καταδίκη 
του ε'ις χρηικχτικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς είκοσι λίρας δι' έκα
στη ν ήμέραν επομένη ν της πρώτης καταδίκης αύτοΰ καθ' ην οίαιδή
ποτε τών απαιτήσεων της ειδοποιήσεως επιβολής (άλλαι ή ό τερματι
σμός χρήσεως ακινήτου Ιδιοκτησίας) παραμένουσιν ανεκπλήρωτοι. 

(5) 'Οσάκις, δυνάμει ειδοποιήσεως επιβολής, άπαιτήται ό τερματι
σμός χρήσεως ακινήτου 'ιδιοκτησίας ή ή συμμόρφωσις προς οιουσδή
ποτε όρους έν σχέσει προς χρήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας ή έν σχέσει 
προς τήν έκτέλεσιν εργασιών έπ' αυτής, τότε έάν τις χρησιμοποίηση 
τήν άκίνητον Ίδιοκτησίαν ή ένεργήση ή έπιτρέψη όπως αυτή χρησιμο
ποιηθή, ή εκτέλεση τάς έν λόγω εργασίας ή ένεργήση ή έπιτρέψη 
όπως αύται έκτελεσθώσι, κατά παράβασιν τής ειδοποιήσεως, είναι ού
τος ένοχος αδικήματος και υπόκειται έπ! τή καταδίκη του εις χρημα
τικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, έάν δε ή χρήσις 
συνεχίζεται μετά τήν καταδίκην, εΐναι ένοχος περαιτέρω αδικήματος 
και υπόκειται έπί τή καταδίκη του είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερ
βαίνουσαν τάς είκοσι λίρας δι ' έκαστη ν ήμέραν καθ' ην συνεχίζεται 
οϋτως ή χρήσις. 

(6) Οιαδήποτε αναφορά έν τω παρόντι άρθρω εις προθεσμίαν παρα
σχεθεΐσαν προς συμμόρφωσιν προς είδοποίησιν επιβολής αποτελεί άνα
φοράν εις τήν έν τή ειδοποιήσει όριζομένην προθεσμίαν προς συμμόρ
φωσιν προς αυτήν ή τοιαύτην παραταθεΐσαν προθεσμίαν οΐαν ή Πολε
οδομική 'Αρχή ήθελε παράσχει προς συμμόρφωσιν προς τήν είδοποίη
σιν. 

(7) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 47, ή 
προθεσμία προς συμμόρφωσιν προς τήν είδοποίησιν επιβολής άρχεται 
από τής ημερομηνίας καθ

5 ην ή εϊδοποίησις λαμβάνει ίσχύν. 

49 . Έάν, εντός τής έν τή ειδοποιήσει επιβολής οριζόμενης προθε
σμίας ή τοιαύτης παραταθείσης προθεσμίας οΐαν ή Πολεοδομική 
'Αρχή ήθελε παράσχει, οιαδήποτε μέτρα απαιτούμενα ύπό τής ειδο
ποιήσεως όπως ληφθώσιν (άλλα ή ό τερματισμός τής χρήσεως ακι
νήτου ιδιοκτησίας) δεν εχωσι ληφθή, ή Πολεοδομική 'Αρχή δύναται 
νά είσέλθη εντός τής ακινήτου ιδιοκτησίας και νά λάβη τά μέτρα ταύ
τα, δύναται δε νά ανάκτηση παρά του προσώπου τό όποιον ήτο τότε 
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ό ιδιοκτήτης της ακινήτου ιδιοκτησίας οιασδήποτε δαπανάς εις τάς 
οποίας αύτη ευλόγως υπεβλήθη· προς τόν σκοπόν τούτον : 

Νοεΐτοα δτι ή Πολεοδομική Αρχή δεν επιτρέπεται νά εΐσέ'λθΥ]— 
(α) εις οιανδήποτε κατοικίαν άνευ δεόντως ήτιολογημένου δικα

στικού εντάλματος' 
(β) εις οιανδήποτε οιίκοδο'μήν, άλλην ή κατοικίαν, εάν δεν δώση 

ε'ίς τόν κάτοχον αυτής ό'κτώ ήμερων εγγραφον προειδοποίη

σιν περί της σκοπούμενης εισό'δου' 
(γ) εις οιανδήποτε ετέραν άκίνητον Ίδιοκτησίαν εάν δεν δώση 

εις τόν κάτοχοι αυτής μιας ημέρας εγγραφον προειδοποίη

•σιν περί της σκοπούμενης ε'ισόίδου, 
εκτός εάν ό κάτοχος συναινή εγγράφως ε'Ίς τήν τοιαύτην εΐσοδον. 

50. Οίαιδήποτε δαπάναι εις τάς οποίας ό ιδιοκτήτης ή ό κάτοχος Συμπληρωμα
οίασδήποτε ακινήτου Ιδιοκτησίας υπεβλήθη προς τόν σκοπόν συμμορ τικαΐδια
φώσεως προς οιανδήποτε ειδοποίησα/ επιβολής έπιδοθεΐσαν εν σχέσει L^^go. 
προς οιανδήποτε ανάπτυξα/ καΐ οιαδήποτε ποσά καταβληθέντα ύπό ποιήσεις 
του ιδιοκτήτου οιασδήποτε ακινήτου 'ιδιοκτησίας δυνάμει του άρθρου έπιδολης. 
49 εν σχέσει προς δαπανάς εις τάς οποίας υπεβλήθη ή Πολεοδομική 
'Αρχή κατά τήν λήψιν μέτρων απαιτουμένων δπως ληφθώσιν ύπό τοι
αύτης ειδοποιήσεως θεωρούνται ώς δαπάναι διενεργηθεΐσαι ή ποσά 
καταβληθέντα προς χρήσιν και τή αιτήσει του προσώπου ύπό του ό
ποιου διενηργήθη ή άνάπτυξις. 

51.—(Ί) Έάν, μετά τήν έπίδοσιν ειδοποιήσεως τίνος επιβολής, χο. Συνέιτειαι 
ρηγηθή πολεοδομική άδεια διά τήν διατήρησιν οικοδομών ή έργων πολεοδομι
έπί ακινήτου ιδιοκτησίας, ή διά τήν συνέχισιν χρήσεως τίνος άκινή ^ 5 ^

ε 1 α ς 

του Ιδιοκτησίας, εις τήν οποίαν αναφέρεται ή είδοποίησις επιβολής, πο ιήσεως 
αυτή παύει έχουσα ϊσχύν καθ' ήν έ'κτασιν απαιτεί τήν λήψιν μέτρων επιβολής, 
διά τήν κατεδάφισα/ ή μετατροπήν τών έν λόγω οικοδομών ή ^ργων ή, 
αναλόγως της περιπτώσεως, τόν τερματισμόν της έν λόγω χρήσεως. 

(2) Έάν, μετά τήν έπίδοσιν ειδοποιήσεως επιβολής, χορηγηθή πο
λεοδομική άδεια επιτρέπουσα τήν διατήρησιν οικοδομών ή έργων, ή 
τήν συνέχισιν χρήσεως τίνος ακινήτου Ιδιοκτησίας, άνευ συμμορφώσε
ως προς δρον τινά ύπό τόν όποιον προηγουμένη πολεοδομική άδεια ε
ξουσιοδοτούσα τήν τοιαύτην άνάπτυξιν είχε χορηγηθή, ή εϊδοποίησις 
επιβολής παύει έχουσα Ίσχύν καθ' ήν εκτασιν απαιτεί τήν λήψιν μέτρων 
προς συμμόρφωσιν προς τόν έν λόγω δρον. 

(3) Αϊ προηγούμενοι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έπηρεά
ζουσι τήν εύθύνην οιουδήποτε προσώπου δι ' αδίκημα έν σχέσει προς 
παράλειψιν συμμορφώσεως προς τήν ε'ιδοποίησιν επιβολής πριν ή ή 
σχετική διάταξις τής ειδοποιήσεως επιβολής παύση έχουσα ϊσχύν. 

52.—(1) Συμμόρφωσις προς ε'ιδοποίησιν επιβολής, εϊτε έν σχέσει Ίοχΰς 
π ρ ο ς — ειδοποιήσεως 

(α) τήν κατεδάφισα/ ή μετατροπήν οιωνδήποτε οικοδομών ή έ'ρ επιβολής 
γ ω ν η γενεστέρας 

(β) τόν τερματισμόν τής χρήσεως ακινήτου Ιδιοκτησίας, αναπτύξεως. 
εϊτε έν σχέσει προς οιασδήποτε άλλας απαιτήσεις διαλαμβανομένας 
έν τη ειδοποιήσει επιβολής δέν άκυροι τήν ε'ιδοποίησιν επιβολής. 

(2) "Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων του εδαφίου (1), οΙαδήποτε 
διάταξις έν ειδοποιήσει επιβολής απαιτούσα δπως ή χρήσις ακινήτου 
ιδιοκτησίας τερματισθή ενεργεί ώς άπαίτησίς δπως ή έν λόγω χρήσις 
τερματισθή μονίμως καθ' δ μέτρον αυτή παραβαίνει το Πέμπτον Μέ
ρος, συνεπώς δε ή δι' οιονδήποτε χρόνον άνάληψις τής έν λόγω χρή
σεως κατόπιν του συμφώνως προς ε'ιδοποίησιν επιβολής τερματισμού 
αυτής αποτελεί έν τω μέτρω τούτω παράβασιν τής ειδοποιήσεως επι
βολής. 
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(3) "Ανευ επηρεασμού των διατάξεων τοΟ εδαφίου (1), έάν διενερ
γηθή οιαδήποτε άνάπτυξις επί ακινήτου ιδιοκτησίας δια της αποκατα
στάσεως η επαναφοράς οικοδομών ή έργων κατεδαφισθέντων ή μετα
τραπέντων συμφώνως προς είδοποίησιν επιβολής, ή είδοποίησις θεω
ρείται, παρά το γεγονός δτι οι δροι αυτής δεν είναι κατάλληλοι προς 
τον σκοπόν τούτον, ώς εφαρμοζόμενη έν σχέσει προς τάς αποκαταστα
θείσας ή έπαναφερθείσας ο'ικοδομάς ή έργα ώς έφηρμόζετο έν σχέσει 
προς τάς ο'ικοδομάς ή τά έργα προ της κατεδαφίσεως ή μετατροπής 
αυτών' τηρουμένων δε των διατάξεων του εδαφίου (4), αϊ διατάξεις 
του άρθρου 49 καΐ τοΟ άρθρου 50 συνεπώς τυγχάνουσιν εφαρμογής. 

(4) Όσάκις, καθ' οιονδήποτε χρόνον άφου είδοποίησις επιβολής 
λάβη Ίσχύν— 

(α) διενεργηθή οιαδήποτε άνάπτυξις επί ακινήτου ιδιοκτησίας 
διά τής αποκαταστάσεως ή επαναφοράς οικοδομών ή έργων 
κατεδαφισθέντων ή μετατραπέντων συμφώνως προς τήν είδο
ποίησιν καΐ 

(β) ή Πολεοδομική 'Αρχή προτίθεται, δυνάμει του άρθρου 49, 
δπως λάβη οιαδήποτε μέτρα απαιτούμενα ύπό τής ειδοποιή
σεως επιβολής διά τήν κατεδάφισιν ή μετατροπήν τών οίκοδο
μών ή έργων συνεπεία τής αποκαταστάσεως ή επαναφοράς 
των, 

ή Πολεοδομική 'Αρχή επιδίδει, ουχί όλιγώτερον τών δεκαπέντε ήμε
ρων προ τής λήψεως οιωνδήποτε τοιούτων μέτρων, εις τον ίδιοκτήτην 
και εις τον κάτοχον τής ακινήτου ιδιοκτησίας είδοποίησιν περί της 
τοιαύτης προθέσεως αυτής. 

(5) Πας δστις, άνευ χορηγήσεως πολεοδομικής αδείας προς τούτο, 
εκτελεί οιανδήποτε άνάπτυξιν επί ακινήτου ιδιοκτησίας δι ' αποκατα
στάσεως ή επαναφοράς οικοδομών ή

 !
εργων κατεδαφισθέντων ή μετα

τραπέντων συμφώνως προς είδοποίησιν επιβολής είναι ένοχος αδική
ματος και υπόκειται επί τη καταδίκη του εις χρηματικήν ποινήν μη 
ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας" ουδείς δε είναι υπεύθυνος δυνάμει 
οιασδήποτε τών διοαάξεων τών εδαφίων (1) εως (4) του άρθρου 48 
διά παράλειψιν λήψεως οιωνδήποτε μέτρων απαιτουμένων δπως ληφθώ
σιν ύπό ειδοποιήσεως τίνος επιβολής κα ι συνισταμένων ε'ις κατεδάφι
σιν ή μετατροπήν τών οϋτως άποκατασταθέντων ή έπαναφερθέντων. 

Ποινή δ ιά 
παράλειψιν 
συμμορφώσεως 
προς είδοποί

ησιν έπιδοθεΐ

σαν δυνάμει 
τοϋ άρθρου 42 . 

Έ κ τ έ λ ε σ ι ς 
ύπό τής Πολεο

δομικής Α ρ χ ή ς 
έργων απαιτου

μένων ύπό 
ειδοποιήσεως 
δοθείσης 
δυνάμει του 
άρθρου 42 . 

'Επιβολή ελέγχου δυνάμει του άρθρου 42. 
53.—(1) Αϊ διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται όσάκις 

έπιδοθή ε'ιδοποίησις δυνάμει του άρθρου 42 και ή προθεσμία εντός τής 
όποιας τά ύπό τής ειδοποιήσεως απαιτούμενα μέτρα έδει νά ληφθώσιν 
έξέπνευσεν. 

(2) Έάν καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά τήν λήξιν τής προθεσμίας 
ταύτης οιονδήποτε τών έν λόγω μέτρων δεν έ'χη ληφθή και οιονδήποτε 
πρόσωπον πράττη τ ι έχον ώς αποτέλεσμα τήν συνέχισιν ή τήν έπιδεί
νωσιν τής βλάβης ή όποια προξενεΐται ύπό τής καταστάσεως τής ακι
νήτου ιδιοκτησίας εις τήν οποίαν αναφέρεται ή είδοποίησις, το πρό
σωπον τούτο είναι ενοχον αδικήματος και υπόκειται έπί τη καταδίκη 
του ε'ίς χρη'ματικήν ποινήν ·μή ύπερβαίνουσαν τάς είκοσι λίρας. 

54. Έάν, εντός τής προθεσμίας ή όποια ώρίσθη έν ειδοποιήσει δυ
νάμει του άρθρου 42 συμφώνως προς το εδάφιον (1) τοΟ ρηθέντος 
άρθρου ή τοιαύτης παραταθείσης προθεσμίας οΤαν δ Υπουργός ή ή 
Πολεοδομική 'Αρχή ήθελε παράσχει, οιαδήποτε μέτρα απαιτούμενα 
δπως ληφθώσι δεν εχωσι ληφθή, ό Υπουργός ή ή Πολεοδομική 'Αρχή 
δύναται νά ε'ισέλθη εντός τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας και νά λάβη τά 
μέτρα ταύτα, δύναται δε νά ανάκτηση παρά του προσώπου τό όποιον 
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εΐναι τότε ό Ιδιοκτήτης της ακινήτου ιδιοκτησίας οιασδήποτε δαπανάς 
εις τάς όποιας ευλόγως υπεβλήθη προς τον σκοπόν τούτον : 

Νοείται ότι ό Υπουργός ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ή Πολεο
δομική 'Αρχή δεν επιτρέπεται να είσέλθη— 

(α) είς οιανδήποτε κατοικίαν άνευ δεόντως ήτιολογημένου δι
καστικού εντάλματος* 

(β) εις οιανδήποτε οΧ'κοδσμήν, όολλην ή κατοικίαν, εάν δεν δώση 
ε'ίς τον κάτοχον αυτής οκτώ ημερών εγγραφον προειδοποίη
σιν περί της σκοπούμενης εισόδου' 

(γ) ε'ις οιανδήποτε έτερον άκίνητον ίδιοκτησίαν εάν δεν δώση 
εις τον κάτοχον αυτής μιας ημέρας εγγραφον προειδοποίη
σα/ περί της σκοπούμενης εισόδου, εκτός εάν ό κάτοχος συ
ναινή εγγράφως εις την τοιαύτην εϊσο'δον. 

55. Οίαιδήποτε δαπάναι ε'ις τάς όποιας ό ιδιοκτήτης ή ό κάτοχος Συμπληρω
οίασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας υπεβλήθη προς τον σκοπόν συμμορ ματικαί δια
φώσεως προς οιανδήποτε είδοποίησιν δυνάμει του άρθρου 42 και οία * ^

l
\ib^ 

δήποτε ποσά καταβληθέντα ύπό του ιδιοκτήτου οιασδήποτε ακινήτου πθιήσεις έπι
ίδιοκτησίας δυνάμει του άρθρου 54 εν σχέσει προς δαπανάς εις τάς δοθείσας 
οποίας υπεβλήθη ή Πολεοδομική 'Αρχή κατά τήν λήψιν μέτρων άπαι δυνάμει τοϋ 
τουμένων όπως ληφθώσιν ύπό τοιαύτης ειδοποιήσεως θεωρούνται ως

 ρ ρου 

δαπάναι διενεγηθεΐσαι ή ποσά καταβληθέντα προς χρήσιν και τή αιτή
σει του προσώπου το όποιον ένήργησεν ή έπέτρεψεν ώστε ή ακίνητος 
ιδιοκτησία νά περιέλθη είς τήν κατάστασιν είς τήν οποίαν διετέλει 
δταν έπεδόθη ή είδοποίησις. 

Επιβολή είς άλλας περιπτώσεις 
56.—(1) "Οταν, βάσει Διατάγμοατος δυνάμει του άρθρου 37, ή "Επιβολή 

χρήσις ακινήτου ιδιοκτησίας δι ' οιονδήποτε σκοπόν άπαιτήται δπως Διοααγμάτων 
ΛΓ ' Λ ~ » » ο Μ Ι « β ' » s. » « ' »  εκδοθέντων 
τερματισθη η επιβαλλωνται οιοιδήποτε οροί δια τήν συνεχισιν αυτής, δυνά ε ι τ ο 0 
τότε εάν οιονδήποτε πρόσωπον, άνευ της χορηγήσεως πολεοδομικής άρθρου 37. 
αδείας προς τοΟτο, χρησιμοποιή τήν άκίνητον ίδιοκτησίαν προς τον 
σκοπόν τούτον ή, αναλόγως της περιπτώσεως, χρησιμοποιή τήν άκί
νητον ίδιοκτησίαν προς τον σκοπόν τούτον κατά παράβασιν των ρη
θέντων όρων, ή ενεργή ή έπιτρέπη δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία χρησι
μοποιηθή οϋτω, το πρόσωπον τούτο εΐναι ενοχον αδικήματος και υπό
κειται επί τή καταδίκη του είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς εκατόν λίρας' εάν δε ή χρήσις συνεχισθή μετά τήν καταδίκην, 
είναι ενοχον περαιτέρω αδικήματος κα ι υπόκειται επί τή καταδίκη 
του είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς είκοσι λίρας δι ' έκά
στην ήμέραν καθ' ην συνεχίζεται οϋτως ή χρήσις. 

(2) Έάν εντός της προθεσμίας ή οποία ώρίσθη προς τούτο εν Δια
τάγματί τινι δυνάμει του άρθρου 37, οιαδήποτε μέτρα απαιτούμενα 
ύπό τοϋ εν λόγω Διατάγματος δπως ληφθώσι διά τήν μετατροπήν ή 
άφαίρεσιν οιωνδήποτε οικοδομών ή έργων δεν εχωσι ληφθή, ή Πολεο
δομική 'Αρχή δύναται νά είσέλθη, έάν δε τούτο άπαιτηθή δι ' Εντολών 
τοΰ Υπουργού δέον νά είσέλθη, εντός τής ακινήτου ιδιοκτησίας και 
λάβη τά μέτρα ταύτα : 

Νοείται ότι ή Πολεοδομική Αρχή δεν επιτρέπεται νά είσέλθη— 
(α) είς οιανδήποτε κατοικίαν άνευ δεόντως ήτιολογημένου δι

καστικού εντάλματος* 
(β) είς οιανδήποτε οίκο'δομήν, άλλη ν ή κατοικίαν, έάν δεν δώση 

είς τον κάτοχον αυτής όικτώ ήμερων εγγραφον προειδ'οποίη

•σιν περί τής σκοπούμενης εισόδου* 
(γ) είς οιανδήποτε έτέραν άκίνητον ίδιοκτησίαν έάν δεν δώση 

είς τον κάτοχον αύ'τής μιας ημέρας εγγραφον προειίδοποίη

σιν περί τής σκοπούμενης ε'ίσόδου, 
εκτός έάν ό κάτοχος συναινή εγγράφως είς τήν τοιαύτην εϊσοδον. 
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Έπιδολή 
Διαταγμάτων 
Προστασίας 
Δένδρων και 
Διατηρήσεως. 

"Επιβολή 
έλεγχου δια
φημίσεων. 

57.—(1) 'Εάν οιονδήποτε πρόσωπον παραβή τάς διατάξεις Διατάγ
ματος Προστασίας Δένδρων, τούτο εΐναι ενοχον αδικήματος και υπό
κειται επί τή καταδίκη του εις χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν 
τάς πεντήκοντα λίρας' εάν δε, εν τη περιπτώσει διαρκοΰντός αδική
ματος, ή παράβασις συνεχίζηται μετά τήν καταδίκην, εΐναι ενοχον πε
ραιτέρω αδικήματος και ύπόκεται επί τή καταδίκη του εις έπιπρόσθε
τον χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς δέκα λίρας δι' έκάστην 
ήμέραν καθ5 ή ν συνεχίζεται ούτως ή παράβασις. 

(2) Τά θέματα διά τά όποια δύναται νά γίνη πρόβλεψις ύπό Δια
τάγματος 'Αναπτύξεως περιλαμβάνουσι πρόβλεψιν προς παροχήν εις 
τή:ν Πολεοδομικήν 'Αρχήν δικαιώματος δπως, οσάκις έκτελώνται οια
δήποτε έργα κατά παράβασιν τοΰ Διατάγματος, απαίτηση έπαναφο
ράν της οικοδομής, της ομάδος οικοδομών ή της περιοχής είς τήν προ
τέραν αυτής κατάστασιν, και προς έψαρμογήν προς τον σκοπόν τούτον 
οιασδήποτε των διατάξεων τοΰ παρόντος Μέρους έν σχέσει προς ειδο
ποιήσεις επιβολής, ύπό τοιαύτας προσαρμογάς και τροποποιήσεις οΐαι 
ήθελον όρισθή έν τω Διατάγματι. 

(3) "Ανευ επηρεασμού οιωνδήποτε διατάξεων περιλαμβανομένων 
έν Διατάγματι Διατηρήσεως δυνάμει του εδαφίου (2), εάν οιονδήποτε 
πρόσωπον, το όποιον είναι ό Ιδιοκτήτης οικοδομής, ομάδος οικοδομών 
ή περιοχής έν σχέσει προς τήν οποίαν Ισχύει Διάταγμα Διατηρήσεως 
ή το όποιον είναι πρόσωπον είς το όποιον έπεδόθη τοιούτο Διάταγμα 
ύπό της Πολεοδομικής 'Αρχής ύπό τής οποίας το Διάταγμα τούτο εξε
δόθη, προβή ε'ις τήν έκτέλεσιν, ή ένεργήση ή έπιτρέψη τήν έκτέλεσιν, 
οιωνδήποτε έ'ργων κατά παράβασιν του Διατάγματος, τούτο είναι ενο
χον αδικήματος και υπόκειται έπί τή καταδίκη του εις χρηματικήν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

(4) Το Δικαστήριον ενώπιον του οποίου προσήφθη κατηγορία εναν
τίον οιουδήποτε προσώπου δι' οιονδήποτε αδίκημα δυνάμει τοΰ εδα
φίου (3) δύναται, κατόπιν αιτήσεως διά κλήσεως νά διάταξη δπως 
οιαδήποτε περαιτέρω έργα κατά παράβασιν του σχετικού Διατάγμα
τος Διατηρήσεως άνασταλώσι μέχρι τής τελικής αποφάσεως έπί τής 
υποθέσεως έν σχέσει προς τήν οποίαν προσήφθη ή τοιαύτη κατηγορία. 

58.—(1) Τά θέματα διά τά όποΐα δύναται νά γίνη πρόβλεψις ύπό 
Κανονισμών δυνάμει του άρθρου 40 περιλαμβάνουσι πρόβλεψιν προς 
παροχήν εις τήν Πολεοδομικήν 'Αρχήν δικαιώματος δπως απαίτηση 
τήν άφαίρεσιν οιασδήποτε διαφημίσεως εκτιθέμενης κατά παράβασιν 
των Κανονισμών η τόν τερματισμόν τής προς εκθεσιν διαφημίσεων 
χρήσεως οίουδήποτε χώρου χρησιμοποιουμένου προς τόν σκοπόν τού
τον κατά παράβασιν τών Κανονισμών, και προς έφαρμογήν προς τόν 
σκοπόν τούτον οιασδήποτε τών διατάξεων του παρόντος Μέρους έν 
σχέσει προς ειδοποιήσεις επιβολής, ύπό τοιαύτας προσαρμογάς και 
τροποποιήσεις οΐαι ήθελον όρισθή έν τω Διατάγματι. 

(2) "Ανευ επηρεασμού οιωνδήποτε διατάξεων περιλαμβανομένων 
έν Κανονισμοΐς έκδοθεΐσι δυνάμει τοΰ άρθρου 40 βάσει τοΰ εδαφίου 
(1), έάν οιονδήποτε πρόσωπον έκθεση διαφήμισίν τίνα κατά παράβα
σιν τών Κανονισμών, τούτο εΐναι ενοχον αδικήματος και υπόκειται έπί 
τή καταδίκη του εις χρηματικήν ποινήν ποσού καθορισθησομένου ύπό 
τών Κανονισμών και μή υπερβαίνοντος τάς πεντήκοντα λίρας, έν περι
πτώσει δε διαρκοΰντος αδικήματος τάς δέκα λίρας δι' έκάστην ήμέραν 
καθ' ήν το αδίκημα συνεχίζεται μετά τήν καταδίκην. 

(3) Διά τους σκοπούς τοΰ εδαφίου (2) και άνευ περιορισμού τής 
γενικότητος αύτοΰ, πρόσωπον τι θεωρείται ώς έκθέτον διαφήμισίν 
έάν— 

(α) ή διαφήμισις έκτίθηται έπί ακινήτου 'ιδιοκτησίας τής όποιας 
είναι ό ιδιοκτήτης ή ό κάτοχος' ή 
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(β) ή διαφήμισις διαφημίζη τα εμπορεύματα, το επάγγελμα, την 
έπιχείρησιν ή άλλα συμφέροντα αύτοΰ : 

Νοείται δτι πρόσωπον τι δεν είναι ενοχον αδικήματος δυνάμει τοΟ 
εδαφίου (2) επί μόνω τω λόγω δτι εκτίθεται διαφήμισις έπί ακινήτου 
Ιδιοκτησίας της όποιας είναι ό ιδιοκτήτης ή ό κάτοχος ή δτι δι' αυτής 
διαφημίζονται τα εμπορεύματα, τό επάγγελμα, ή έπιχείρησις ή άλλα 
συμφέροντα αύτοΰ, εάν απόδειξη δτι εξετέθη τη αγνοία του ή άνευ της 
συγ καταθέσεως του. 

59. Έ ν σχέσει προς άκίνητον ίδιοκτησίαν αρχής εις την οποίαν Επιβολή 
εχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες, αί διατάξεις του παρόντος Μέρους ένσχέσει 
εφαρμόζονται υπο τοιαύτας τροποποιήσεις της σχετικής διαδικασίας r τ-ζΐ. ίαν 
οΐαι ήθελον καθορισθή ύπό Κανονισμών. εχουσι μετα

διδασθή αρμο
διότητες. 

Μέρος "Εβδομον.ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡ ΙΩΣ Ι Σ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
60.—(1) Όσάκις οιαδήποτε ακίνητος Ιδιοκτησία αναγκαίοι δι' οι ·Αναγκαστική 

ουσδήποτε σκοπούς πολεοδομίας και χωροταξίας ή οικισμού ή όσάκις άιχαλλοτρίωσις 
Διάταγμα Διατηρήσεως τελή έν Ίσχύϊ έν σχέσει προς οίκοδομήν τίνα. <*κινπτου, 
ομάδα οικοδομών ή περιοχήν και ό Υπουργός θεωρή δτι δεν λαμβά
νονται ευλόγα μέτρα δια την προσήκουσαν διατήρησιν της οικοδομής, 
της ομάδος οικοδομών ή της περιοχής, ή έν λόγω ακίνητος ιδιοκτησία, 
οικοδομή, ομάς οικοδομών ή περιοχή δύναται νά άπαλλοτριωθή αναγ
καστικός ύπό της Δημοκρατίας, της Πολεοδομικής 'Αρχής ή της αρ
χής ε'ις τήν οποίαν εχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες και ε'ις τήν περι
οχήν τής οποίας κείται ή τοιαύτη ακίνητος Ιδιοκτησία, οικοδομή, ομάς 
οικοδομών ή περιοχή : 

Νοείται δτι εάν ή Πολεοδομική 'Αρχή ή ή αρχή ε'ις τήν οποίαν εχου
σι μεταβιβασθή αρμοδιότητες δεν είναι άπαλλοτριουσα αρχή ύπό τήν 
εννοιαν τοΟ περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή περί ής ΐ5τοθΐ962. 
ό λόγος ακίνητος ιδιοκτησία, οικοδομή, ομάς οίκοδομών ή περιοχή 
δύναται νά άπαλλοτριωθή ύπό τής Δημοκρατίας. 

(2) Οιαδήποτε αναγκαστική άπαλλοτρίωσις δυνάμει τοΰ εδαφίου 
(1) εκτελείται συμφώνως προς τάς διατάξεις του περί 'Αναγκαστικής 
'Απαλλοτριώσεως Νόμου. 15 τοΰ 1962. 

(3) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου— 
(α) αί διατάξεις του περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νό Ι5τοθΐ962. 

μου εφαρμόζονται έφ' οιασδήποτε ακινήτου 'ιδιοκτησίας, οικο
δομής, ομάδος οικοδομών ή περιοχής άπαλλοτριουμένης 
αναγκαστικούς διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου' 

(β) τό ποσόν τής καταβλητέας αποζημιώσεως ορίζεται συμφώ
νως προς τους έν τω περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως 
Νόμω εκτιθεμένους κανόνας. 15 τοΰ 1962. 

(4) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων παντός έτερου νόμου, ή άπαλλο
τριουσα αρχή δύναται νά θέση οιανδήποτε άκίνητον Ίδιοκτησίαν άπαλ
λοτριωθεΐσοα/ άναγκαστικώς διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου 
εις τήν διάθεσιν οιουδήποτε προσώπου, σώματος ή αρχής προς έπίτευ
ξιν τών σκοπών διά τους όποιους άπηλλοτριώθη άναγκαστικώς, ύπό 
τοιούτους όρους οίους ή άπαλλοτριουσα αρχή ήθελεν ορίσει. 

(5) Διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, «ακίνητος Ιδιοκτησία» 
κέκτηται τήν αυτήν fe'vvoiocv ως έν τω έδαφίω (1) του άρθρου 2 τοΟ 
περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου. 15 τοΰ 1962. 
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Συμπληρωμα
τικοί διατάξεις 
ώς ιτρός το 
ποσόν της απο
ζημιώσεως. 

Πώλησις άπαλ
λοτριωθείσης 
ακινήτου 
ιδιοκτησίας 
είς τον 
πρώην αυτής 
Ιδιοκτήτην. 

Διάθεσις 
άπαλλοτριω

θείσης 
ακινήτου 
ιδιοκτησίας 
οσάκις δ 
σκοπός δι* δν 
άπηλλοτριώθη 
αδτη δέν 
καταστή 
εφικτός. 

Έπαναπαλ
λοτρίωσις 
διατεθείσης 
ακινήτου 
ιδιοκτησίας. 

6 1 . Όσάκις εν σχέσει προς συμφέρον έν άκινήτω ιδιοκτησία (έν 
τοις εφεξής άναφερόμενον ώς «το σχετικόν συμφέρον») ύποβάλληται 
άπαίτησις προς άποζημίωσιν άπορρέουσαν εκ της αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως του έν λόγω συμφέροντος, κατά τον ύπολογισμόν 
του ποσοΰ της αποζημιώσεως ή οποία οφείλεται δυνάμει της απαιτή
σεως δέν λαμβάνεται υπ' δψιν οιαδήποτε αϋξησις της αξίας του σχετι
κού συμφέροντος οφειλομένη είς το δτι είς σχέδια αναπτύξεως δημο
σιευθέντα ουχί ένωρίτερον των εξ μηνών από της δημοσιεύσεως της 
Γνωστοποιήσεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως περιλαμβάνε
ται οιαδήποτε πρόβλεψις δι' ούσιαστικήν μετατροπήν χρήσεως ή την 
έκτέλεσιν έργων δημοσία δαπάνη ή υφίσταται πρότασις δπως τοιαύτη 
πρόβλεψις περιληφθή ε'ις οιαδήποτε σχέδια αναπτύξεως. 

62.—(1) Όσάκις ό αντικειμενικός σκοπός της αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως έπιτευχθή δια της αναπτύξεως οιασδήποτε ακινήτου 
ιδιοκτησίας, ή άπαλλοτριουσα αρχή δύναται, έφ' δσον κρίνει τούτο 
σκόπι'μον, νά πωλήση οιανδήποτε άπαλλοτριωθεΐσαν ίδιοκτησίαν ή 
μέρος ταύτης υπό τον δρον δτι ή προσφορά πωλήσεως θά γίνη κατά 
πρώτον προς τον τέως ιδιοκτήτην και θα έπιτευχθή συμφωνία εντός 
τριών μηνών από της γενομένης προσφοράς ώς προς το τίμημα πω
λήσεως, τον χρόνον και τρόπον αποπληρωμής του. 

(2) Είς οιανδήποτε των ακολούθων περιπτώσεων, ήτοι— 
(α) >έάν το πρόσωπον είς δ έγένετο ή προσφορά δυνάμει του 

εδαφίου (Ί) δέν άποδεχθή τ αύτη ν' ή 
(β) εάν το ,ρηθέν πρόσωπον άποδεχθέν τήν προσφοράν, ώς έν 

έ'δαφίω (1) προνοείται, δέν καταβάλη το συμφωνηθέν τί
μηιμα εντός τής συμφωνηθείσης περιόδου, 

ή άπαλλοτριουσα αρχή δύναται νά πωλήση, τηρουμένων των διατά
ξεων των δυνάμει του περί Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου 
θεσπισθέντων Κανονισμών, τήν τοιαύτην ίδιοκτησίαν διά δη'μοσίου 
πλε ιστη ριασμοΟ. 

63.—(1) Όσάκις ό σκοπός δι' δν άπηλλοτριώθη; ακίνητος 'ιδιοκτη
σία δέν καταστή έφι'κτός, εντός τριών ετών άπό τής απαλλοτριώσεως, 
ή άπαλλοτριώσασα αρχή, ευθύς μετά τήν έκπνοήν τής ρηθείσης προ
θεσμίας τών τριών ετών, υποχρεούται νά προσφέρη τήν άπαλλοτριω
θεΐσαν ίδιοκτησίαν έπι καταβολή τής τιμής κτήσεως εις το πρόσω
πον παρ' οδ άπηλλοτρίωσεν αυτήν, το δε τοιούτο* πρόσωπον δικαιού
ται εντός τριών μηνών άπό τής λήψεως τής προσφοράς νά γνωστο
ποίηση τήν άπαδοχήν ταύτης. 

(2) Είς οιανδήποτε τών ακολούθων περιπτώσεων ήτοι— 
(α) έάν το πρόσωπον είς δ έγένετο* ή προσφορά δυνάμει του 

εδαφίου (1) δέν άποδεχθή ταύτηV ή 
(β) έάν το ρηθέν πρόσωπον άπο'δεχθέν τήν προσφοράν, ώς έν 

έδαφίω (1) προνοείται, δέν καταβάλη τό συμφωνηθέν τίμημα 
εντός περαιτέρω προθεσμίας τριών μηνών άπό τής τοιαύτης 
αποδοχής, 

ή άπαλλοτριουσα αρχή δύναται νά πωλήση, τηρουμένων τών διατά
ξεων τών δυνάμει του1 περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου 
θεσπισθέντων Κανονισμών, τήν τοιαύτην ίδιοκτησίαν διά δημοσίου 
πλειστηριασμού. 

64.. Όσάκις οιαδήποτε άναγκαστικώς άπαλλοτριωθεΐσα ακίνητος 
ιδιοκτησία διατεθή δυνάμει τών διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε έν 
ίσχύΐ νόμου και ακολούθως καταστή αναγκαία δι' οιουσδήποτε πο
λεοδομικούς σκοπούς, ή τοιαύτη διάθεσις δέν θεωρείται ώς κωλύου
σα τήν άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου ιδιοκτησίας ταύ
της διά τους έν λόγω πολεοδομικούς σκοπούς. 
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65.— (1) Ή άνέγερσις, κατασκευή η έκτέλεσις, ή ή διατήρησις, 'Εξουσία 
οιασδήποτε οικοδομής ή έργου έπί ακινήτου Ιδιοκτησίας άναγκαστι δουλεΤών

9
"^ 

κώς άπαλλοτριωθείσης ύπό Πολεοδομικής 'Αρχής δια πολεοδομι Καίάλλων 
κούς σκοπούς, εϊτε γενομένη ύπό τής Πολεοδομικής 'Αρχής εϊτε ύφ' δικαιωμάτων, 
οιουδήποτε προσώπου άρυομένου έμπράγματον δικαίωμα παρ' αυτής, 
είναι νόμιμος δυνάμει του παρόντος άρθρου εάν γένηται συμφώνως 
προς πολεοδομικήν άδειαν, παρά το δτι συνεπάγεται έπέμβασιν επί 
συμφέροντος ή δικαιώματος εις το όποιον εφαρμόζεται το παρόν 
άρθρον ή συνεπάγεται παράβασιν περιορισμού τίνος ώς προς την 
χρήσιν τής ακινήτου ιδιοκτησίας επιβληθέντος δυνάμει συμβάσεως : 

Νοείται δτι ουδέν των εν τω παρόντι έδαφίω διαλαμβανομένων 
εξουσιοδοτεί έπέμβασιν έπί δικαιώματος διαβάσεως ή δικαιώματος 
τοποθετήσεως, ανεγέρσεως, συνεχίσεως ή διατηρήσεως εγκαταστά
σεων έπί, ϋπερθεν ή κάτωθεν ακινήτου ιδιοκτησίας το όποιον πε
ριήλθεν ή ανήκει ε'ις έξουσιοδοτηθέντας διά νόμου έργολήπτας προς 
τον σκοπόν τής διεξαγωγής τής έργοληψίας αυτών. 

(2) Το παρόν άρθρον εφαρμόζεται έπί των ακολούθων συμφερόν
των καί δικαιωμάτων, ήτοι οιασδήποτε δουλείας, αδείας, προνομίου, 
δικαιώματος ή ωφελήματος προσηρτημένου εις άκίνητον ίδιοκτησίαν 
καί έπηρεάζοντος δυσμενώς άλλην άκίνητον Ίδιοκτησίαν, περιλαμβα
νομένου καί οιουδήποτε φυσικού δικαιώματος στηρίξεως. 

(3) Δι ' οιανδήποτε έπέμβασιν ή παράβασιν συμφώνως προς το 
εδάφιον (1) μειουσαν ουσιωδώς τήν οίκονομικήν άξίαν τής ακινήτου 
Ιδιοκτησίας καταβάλλεται δικαία άποζημίωσις εκτιμώμενη κατά τον 
αυτόν τρόπον καί συμφώνως προς τους αυτούς κανόνας ώς οι εφαρ
μοζόμενοι έν σχέσει προς άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν ιδιοκτησίας. 

(4) Όσάκις τις, άρυόμενος έμπράγματον δικαίωμα έπί τής έν 
λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας παρά τής Πολεοδομικής 'Αρχής ύπό τής 
οποίας αυτή άναγκαστικώς άπηλλοτριώθη, υπόκειται εις τήν κατα
βολήν αποζημιώσεως συμφώνως προς το εδάφιον (3) καί παραλείπη 
νά εκτέλεση τήν ύποχρέωσίν του ταύτην, ή ύποχρέωσις δύναται νά 
έπιβληθή έπί τής Πολεοδομικής 'Αρχής: 

Νοείται δτι ουδέν των έν τω παρόντι έδαφίω διαλαμβανομένων ερ
μηνεύεται ώς έπηρεάζον το δικαίωμα τής Πολεοδομικής 'Αρχής δπως 
άποζημιωθή ύπό του

1 έν λόγω προσώπου έν περιπτώσει καθ' ην αυτή 
ήθελεν ύποχρεωθή εις τήν καταβολήν αποζημιώσεως δυνάμει του 
παρόντος εδαφίου. 

(5) Ουδέν των έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων ερμηνεύε
τα ι ώς εξουσιοδοτούν οιανδήποτε πραξιν ή παράλειψιν ύφ' οιουδή
ποτε προσώπου, ή όποια εΐναι αγώγιμος έκ μέρους οιουδήποτε προ
σώπου δι' οιουσδήποτε λόγους άλλους ή έπέμβασιν ή παράβασιν ώς 
ή έν τω έδαφίω (1) αναφερομένη. 

(6) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «έργολήπται έξου
σιοδοτηθέντες διά νόμου» σημαίνει οιονδήποτε πρόσωπον, αρχήν ή 
συμβούλιον έξουσιοδοτηθέν ύφ' οιουδήποτε νομοθετήματος δπως 
διεξάγη οιανδήποτε έργοληψίοτν δημοσίας ωφελείας. 

66.—(1) Όσάκις οιαδήποτε ακίνητος ιδιοκτησία άπηλλοτριώθη Έκτόπισις 
άναγκαστικώς διά πολεοδομικούς σκοπούς καί κατέχεται έπί του προσώπων έξ 
παρόντος διά τους σκοπούς διά τους όποιους αϋτη άπηλλοτριώθη «

παλλοτ
Ρ

ιω


καί ή έκτέλεσις αναπτύξεως έπί τής ακινήτου ιδιοκτησίας συνεπά κτ^1ας.
 ι
° 

γετα ι τήν έκτόπισιν προσώπων διαμενόντων εντός τών έπ' αυτής υπο
στατικών, αποτελεί καθήκον τής Πολεοδομικής 'Αρχής δπως, έ'φ' 
δσον δεν ύπάρχη άλλος κατάλληλος χώρος διαμονής ύπό λογικούς 
δρους, εξασφάλιση τήν παροχήν τοιούτου χώρου διαμονής προ πάσης 
εκτοπίσεως ήτις θά καθίστατο εκάστοτε αναγκαία κατά τήν πρόοδον 
τής αναπτύξεως. 
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Κεφ. 86. 
17 του 1961 
3 9 τ ο ϋ 1 9 6 1 

8 τ ο ΰ 1 9 6 8 . 

Καθορισμός 
'Αποζημιώ

σεως. 

Άποζημίωσις 
καΐτρόπος 
καθορισμού 
αύτης. 

(2) Έάν ό Υπουργός πιστοποίηση δτι ή κατοχή οικίας ή υποστα
τικού άπαλλοτριωθέντος άναγκαστικώς δια πολεοδομικούς σκοπούς 
άναγκαιουν αμέσως δια τους σκοπούς τούτους, ουδέν των εν τω περί 
Ενοικίου ("Ελεγχος) Νόμω ή των εν τω περί Έλεγχου 'Ενοικίων 
(Ύποστατϋκά Εργασίας) Νόιμω διαλαμβανομένων .κωλύει την άρμο
δίαν αρχήν του να λάβη 'κατοχήν της οικίας ή του υποστατικού. 

Μέρος "ΟγδοονΑΠΟΖΗΜΙΩ Σ Ι Σ 
'Απαιτήσεις δι' άποζημίωσιν και 'καταβολήν αποζημιώσεως 

67.—(1) Ουδεμία άπαίτησις δι' άποζημίωσιν δυνάμει τοΟ παρόν
τος Μέρους γίνεται δεκτή και ουδεμία άποζημίωισις δυνάμει του πα
ρόντος Μέρους καταβάλλεται εκτός έάν ε'ιδοποίησις της τοιαύτης 
απαιτήσεως έχει έ'πιδοθή εις τήν Πολεοδομι'κήν 'Αρχήν εντός προ
θεσμίας εξ μηνών, αρχομένης κατά τήν ήιμερομηνίαν της ειδοποιή
σεως της πολεοδομικής αποφάσεως εις τήν οποίαν αναφέρεται, και 
ή άπαίτησις ύποβληθή συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος 
Μέρους : 

Νοείται δτι ό Υπουργός, άφου ίκανοποιηθή δτι, λόγω απουσίας 
εκ Κύπρου, ασθενείας ή άλλης ευλόγου αιτίας, ό άπαιτών άποζη
μίωσιν έκωλύθη άπό του νά έπιδώση είδοποίησιν της απαιτήσεως 
του εντός της εν τω παρόντι έδαφίω οριζόμενης προθεσμίας, δύναται 
νά παραχώρηση (πρό, κατά ή μετά τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν 
προθεσμία προς ύποβολήν απαιτήσεως άλλως θά έξέπνεε) τοιαύτην 
παράτασιν προθεσμίας διά τήν ύποβολήν τοιαύτης απαιτήσεως οία 
θά ήτο ύπό τάς περιστάσεις εύλογος. 

(2) Πάσα είδοποίησις απαιτήσεως δυνάμει του παρόντος άρθρου 
δέον νά γένηται συμφώνως προς Κανονισμούς έκδοθησομένους δυ
νάμει του παρόντος Νόμου. 

(3) Έάν, εντός εξ μηνών άπό της υπό της Πολεοδομικής 'Αρχής 
λήψεως απαιτήσεως υποβληθείσης συμφώνως προς τό παρόν άρθρον, 
ή Πολεοδομική 'Αρχή και ό άπαιτών δεν δυνηθώσι νά καταλήξωσιν 
εις συ'μφωνίαν έπι της δυνάμει του παρόντος Νόμου τυχόν καταβλη
τέας αποζημιώσεως, ή άποζημίωσις αΰτη καθορίζεται ύπό του Δικα
στηρίου : 

Νοείται δτι ό'σάκις ή Πολεοδομική 'Αρχή γνωστοποιή εις οιονδή
ποτε απαιτούντα δτι κατά τήν άποψιν αυτής ουδεμία αποζημίωσης 
δέον νά καταβληθή 'και ή τοιαύτη άποψις της Πολεοδομικής 'Αρχής 
δεν διαμ'ψισ'βητήται ύπό του αίτητοΟ δι' εγγράφου ειδοποιήσεως επι
διδόμενης εις τήν Πολεοδομι'κήν 'Αρχήν εντός τριών μηνών από της 
γνωστοποιήσεως ταύτης, ό άπαιτών θεωρείται ώς συμφωνήσας είς τό 
δτι ουδεμία άποζημίω'σις δέον νά καταβληθή. 

(4) ιΠάσα προσφυγή εις τό Δικαστήριον διά τόν καθορισμόν 6πό 
του Δικαστηρίου τυχόν καταβλητέας αποζημιώσεως θά γένηται συ'μ
φώνως προς Κανονισμούς έκδοθήσομένους δυνάμει του παρόντος 
Νόμου. 

68.— (1) Έάν καθ' οιονδήποτε τρόπον ήθελε προκύψει ουσιώδης 
ζημία ε'ις βάρος ιδιοκτησίας τινός συνεπεία της εφαρμογής των προ
νοιών του παρόντος Νόμου, δέον νά καταβάλληται δι'καία άποζη
μίωσις. 

(2) Άποζημίωσις καταβάλλεται δυνάμει κ α! τηρουμένων τών δια
τάξεων του παρόντος Μέρους, μόνον ό'σάκις άποδειχθή ύπό του απαι
τούντος αυτήν δτι, συνεπεία πολεοδομικής αποφάσεως έπη.ρεαζούσης 
τήν άκίνητον Ίδιοκτησίαν εν σχέσει προς τήν οποίαν υποβάλλεται ή 
άπαίτησις, έπήλθεν ουσιώδης μείωσις της οικονομικής άξιας της ιδιο
κτησίας ταύτης. 
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(3) Προς τον σκοπόν υπολογισμού" οιασδήποτε αποζημιώσεως δ ι ' 
ουσιώδη μείωσιν της ο ικονομ ικής α ξ ί α ς ακ ινήτου ίδιο'κτη'σίας έπη

ρεασθείσης υπό πολεοδομικής αποφάσεως δέον να λαμιβάνωνται ύπ' 
δψιν ο ι εν τω άρ'θρω 10 του περί ' Α ν α γ κ α σ τ ι κ ή ς ' Απαλλοτρ ιώσεως 
Νόμου τοΰ' 1962 εκτ ιθέμενο ι κανόνες καθ δ μέτ,ρον ούτο ι ε ί να ι έφαρ 15 τοΰ 1962. 
μόσιμοι ως κ α ι δ λ α τ α περ ισ τα τ ι κά τής περιπτώσεως. 

69 .—(1) ' Αν ε ξαρτή τως παντός έν τω παρόντ ι Νόμω δ ιαλαμβανο Αποκλεισμός 
μένου, ουδεμ ία άποζημίωσις κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι δυνάμε ι του παρόντος η" περιορισμός 
Νόμου έν σχέσε ι προς οιανδήποτε ουσιώδη μείωσιν τής ο ίκονομ ικής αποζημιώσεως 
α ξ ί α ς οιασδήποτε ακ ινήτου ίδ ιο 'κτησίας προικληθέΐσαν ύφ·' οίασδή ^Λ^ώσ^ις"* 
ποτέ δ ια τάξεως δ ιαλαμβανομένης έν πολεοδομ ική άποφάσει εάν κ α ι 
καθ ' δ με τρ ο ν— 

(α ) ή αυτή δ ι ά τ α ξ ι ς ή δ ιά ταξ ι ς έχουσα ουσιαστ ικώς το αυτό 
αποτέλεσμα δ ι ε τ έλε ι ήδη έν ίσχύϊ δυνάμε ι οιουδήποτε ετέρου 
νόμου κ α τ ά τον χρόνον καθ ' δν έδό'θή ειδοποίησις περί τής 
πολεοδομ ικής αποφάσεως ταύτης ' ή, 

(β) ή αυτή ή ουσιαστ ικώς ή αυτή ουσιώδης μείωσις τής οικο

νομ ι κής αξ ίας τής έν λόγω α κ ι ν ή τ ο υ ίδ ιο 'κτησίας προ&κλήθη 
ένωρίτερον ύφ' οιασδήποτε δ ια τάξεως περιεχόμενης έν παντ ί 
γενομένω δυνάμε ι οιουδήποτε ετέρου νόμου το ,όποΐον ήδύ

νατο ευλόγως νά έξακρ ιβωθή κ α τ ά τον χρόνον καθ ' δν εδόθη 
ε'ίδοποίησις περί τής πολεοδομικής αποφάσεως ταύτης : 

Ν ο ε ί τ α ι δτ ι ουδέν των έν τω παρόντ ι έδαφίω δ ιαλαμβανομένων 
επηρεάζε ι οιανδήποτε άπαίτη·σιν δ ι ' αποζημίωσα/ δεόντως γενομένη ν 
δυνάμε ι οιουδήποτε ετέρου νόμου κ α ι εκκρεμούσαν κ α τ ά τον χρό

νον τής λήψεως πολεοδομικής αποφάσεως έν οιαδήποτε περιπτώσει 
επί τής όποιας εφαρμόζοντα ι αϊ δ ι α τ ά ξ ε ι ς τής παραγράφου ( α ) ή 
τής παραγράφου (β) έν σχέσει προς οιανδήποτε ουσιώδη μείωσιν 
τής ο ίκονομ ικής α ξ ί α ς τής ενδιαφερόμενης α κ ι ν ή τ ο υ ίδ ιο 'κτησίας προ

κληθε ΐσαν ύπό τής προγενεστέρας δ ι α τ ά ξ ε ω ς ή οποία αναφέρε τα ι έν 
τή π α ρ α γ ρ ά φ ω ( α ) ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, έν τή παρα

γράφω ( β ) . 

(2) Ό σ ά κ ι ς οιαδήποτε δ ιά ταξ ι ς περιεχόμενη έν πολεοδομ ική άπο

φάσε ι ήδύνατο, 'κάθ' οιονδήποτε χρόνον προ ή κατόπιν τής ορισθεί

σης ημέρας νά περιληφθή εγκύρως έν οίωδήποτε σχεδίω δυνάμε ι 
οιουδήποτε ετέρου νόμου, δεν κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α άποζημίω

σις έν σχέσε ι προς τάς έφ' οιασδήποτε ακ ινήτου ι δ ιοκτησ ίας συνε

πε ίας το ιαύ της δ ια τάξεως περιεχόμενης έν τή πολεοδομ ική άποφάσει 
ή ή δυνάμε ι τοΰ έτερου νόμου τυχόν κ α τ α β λ η τ έ α άποζημίωσις. 

70.—(1) Ά π ο ζ η μ ί ω σ ι ς δυνάμε ι του παρόντος Νόμου δεν κ α τ ά  Ουδεμία 
β ά λ λ ε τ α ι έν σχ&σει προς πολεοδιομικήν άπόφασιν συνεπαγομένην άρ άποζημίωσις 
νη'σιν τής χορηγήσεως άδε ιας δ ιά την άνάπτυξ ιν ακ ινήτου ί δ ιοκτη " ^ πιτραπη 
σίας έάν, παρά τήν άρνησιν ταύτην, πολεοδομ ική άδε ια έν σχέσε ι άνάπτυξις. 
προς τήν άκ ίνητον ταύτην ίδ ιο 'κτησίαν ε ί να ι δ ιαθέσ ιμος δ ι ' άνάπτυξ ιν 
επί τής όποιας εφαρμόζε τα ι το παρόν άρθρον : 

Ν ο ε ί τ α ι δτ ι , όσάκ ις ή το ιαύτη ά δ ε ι α ε ί να ι δ ιαθέσ ιμος έν σχέσε ι προς 
μέρος μόνον τής ακ ινήτου ιδ ιοκτησίας , το παρόν άρθρον εφαρμό

ζ ε τ α ι μόνον ώς προς το μέρος τούτο. 

(2) Ό σ ά κ ι ς άπαί τησ ις δ ι ' άποζημίωσιν δυνάμε ι τ ο υ παρόντος 
Μέρους ύποβάλλητα ι έν σχέσει προς οιανδήποτε άκ ίνητον ίδιο'κτη

σίαν, πολεοδομι 'κή ά δ ε ι α δ ι ' άνάπτυξ ιν επί τής ό'ποίας ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι 
το παρόν άρθρον θεωρε ί τα ι δ ι ά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 
δτ ι ε ί να ι διαθέσ ιμος έν σχ&σει προς τήν άκ ίνητον ταύτην ί δ ιοκτησ ίαν 
ή μέρος αυτής εάν, αμέσως προτού ο Υ π ο υ ρ γ ό ς δώση ε'ίδοποίησιν 
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Περαιτέρω 
περιορισμός 
αποζημιώσε
ως. 

Συμπληρω
ματικα'ι 
διατάξεις 
ώς προς το 
ποσόν της 
αποζημιώ
σεως. 

Πρόσωπα 
εις τα όποΐα 
καταβάλλεται 
άποζημίωσις. 

ττερι της αποφάσεως του επί της τοιαύτης απαιτήσεως, ίσχυη εν σχέ
σει προς την άκίνητον ταύτην ίδιοκτησίαν η τό εν λόγω μέρος αυτής, 
πολεοδομική άδεια χορηγηθείσα, ή άνάληψις υποχρεώσεως ύπό του 
Ύπουιργοϋ προς χορήγησιν πολεοδομικής αδείας, δια τοιαύτην τινά 
άνάπτυξιν άνευ άλλων όρων ή των όρων των αναφερομένων είς τήν 
πυκνότητα, τήν διάταξιν ή τάς διαστάσεις οικοδομών ή ε'ίς τήν χρήσιν 
της ακινήτου ιδιοκτησίας. 

(3) Τό παρόν άρθρον εφαρμόζεται εφ' οιασδήποτε αναπτύξεως 
ή οποία έχει τον χαρακτήρα αναπτύξεως διά σκοπούς κατοικίας ή 
δι' εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς καΐ ή ,'δποία συνίσταται εν 
όλω ή κυρίως εις τήν άνέγερσιν οικιών, διαμερισμάτων, υποστατικών 
διά καταστήματα ή γραφεία,, ή βιομηχανικών οικοδομών (περιλαμβα
νομένων και αποθηκών), ή οιουδήποτε συνδυασμού αυτών. 

7 1 . Δεν δικαιούται τις είς οιανδήποτε έτέραν άποζημίωσιν δυνάμει 
του παρόντος Μέρους εν σχέσει προς ουσιώδη μείωσιν της οικονο
μικής αξίας συμφέροντος εν άκινή'τω ίδιο'κτησία προκληθεΐσαν υπό 
πολεοδομικής αποφάσεως εάν οδτος δικαιούται ε'ίς άποζημίωσιν δυ
νάμει του άρ'θρου 79. 

•72. Όσάκις έν σχέσει προς συμφέρον τι έν άκινήτω ιδιοκτησία 
(εν τοις εφεξής άναφερόμενον ώς «τό σχετικό ν συμφέρον») ύποβάλ
ληται άπαίτησις δι' άποζημίωσιν δυνάμει του παρόντος Μέρους, τό 
ποσόν της οφειλομένης αποζημιώσεως μειουται διά ποσού ίσου προς 
τήν αϋξησιν τής οικονομικής αξίας οιουδήποτε συμφέροντος έν άκι
νήτω ίδιο'κτησία, άλλου ή έ'κείνου είς τό όποιον αναφέρεται τό σχε
τικόν συμφέρον, κατεχομένου υπό του απαιτούντος ύπό τήν αυτήν 
ιδιότητα κατά τήν ήμερομηνίαν τής σχετικής πολεοδομικής αποφά
σεως είς περιπτώσεις καθ' άς ή τοιαύτη αϋξησις τής οικονομικής 
αξίας οφείλεται είτε ε'ίς τους όρους τής πολεοδομικής άδειας ή οποία 
προεκάλεσε τήν άπαί'τησιν δι' άποζημίωσιν είτε είς τό γεγονός ότι 
περιελήφθη, ή έγένετο πρότασις όπως περιληφθή, έν σχεδίω τινί ανα
πτύξεως οιαδήποτε πρόβλεψις δι' ουσιώδη μετατροπήν χρήσεως ή τήν 
έ'κτέλεσιν έργων δημοσία δαπάνη. 

73.—(1) Τό δικαιούμενον είς τήν καταβολήν αποζημιώσεως έν 
σχέσει προς οιανδήποτε Ίδιοκτησίαν δυνάμει τών διατάξεων του πα
ρόντος Νόμου πρόσωπον εΐναι ό ιδιοκτήτης τής έν λόγω ιδιοκτησίας : 

Νοείται ότι— 
(α) όσάκις οιαδήποτε ακίνητος ιδιοκτησία έν σχέσει προς τήν 

οποίαν δέον νά καταβ'λη'θή άποζημίωσις δυνάμει του παρόν
τος Νόμου είναι βεβαρυμένη διά τής πληρωμής οιουδήποτε 
π:οσοΰ έξησφαλισμένου δι' υποθήκης, εγγραφής δικαστικής 
αποφάσεως ή δι' άλλης επιβαρύνσεως δυνάμει τών διατά
ξεων οιουδήποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου, καταβάλλεται 
ε'ίς τον οίκεΐον ένυπόθή!κον δανειστήν, τον εξ αποφάσεως 
δανειστήν ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, τό άλλο πρόσω
πον προς όφε'λος του όποιου ενεργεί ή τοιαύτη έπιβάρυνσις, 
τό σύνολον ή τοιούτο μέίρος τής καταβλητέας αποζημιώσεως 
οίον θά έπήρκει προς ίκανΟποίησιν, έν όλω ή έν μέρει, του 
δυνάμει αυτής οφειλομένου ποσού, συμφώνως προς τήν σχε
τικήν προτεραιότητα τής τοιαύτης ύποθή'κης, εγγραφής δι
'καστικής αποφάσεως ή άλλης επιβαρύνσεως' 

(β) οσάκις οίαδήπτοτε ιδιοκτησία ,έ ν σχέσει προς τήν otcoiocv δέον 
νά καταβληθή άποζημίωσις δυνάμει του παρόντος Νόμου 
τελή υπό μίάθώσιν ή ένοικιαγοράν, καταβάλλεται είς τόν 
μισθώτήν ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, τον ένοΐκιαγορα
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στην, δστις θά απόδε ιξη το έν τη Ιδ ιοκτησ ία τ α ύ τ η συμφέρον 
αύτοΟ' προ της κ α τ α β ο λ ή ς οιασδήποτε αποζημιώσεως ε ίς 
τον ίδ ιοκτήτην αυτής, τοσοΰτο μέρος της κ α τ α β λ η τ έ α ς απο

ζημιώσεως όσον 6 ά έπήρ'κει προς άποζημίωσιν αύτου δ ι α τον 
τ ερματ ίσμόν της μισθώσεως ή, α ν α λ ό γ ω ς της περιπτώσεως, 
της ένο ι κ ιαγοράς . 

(2) ' Ανε ξαρτήτως παντός έν τ ω έδαφίω (1) δ ιαλαμβανομένου , 
άποζημ ίωσις δύνατα ι ωσαύτως νά καταβληθή εις οιονδήποτε πρόσω

πον άποδεικνυον, δυνάμε ι Δ ι κ α σ τ ι κ ο ύ Δ ιοπάγματος , δτ ι κέ 'κ τητα ι 
δ ι κ α ί ω μ α ή συμφέρον έν τή ' ιδ ιοκτησία έν σχέσει προς την Ιόποίαν 
δέον να καταβληθή το ιαύτη άποζημίωσις . 

(3) Έ ν περιπτώσει οιασδήποτε αμφισβητήσεως ώς προς το πρό

σωπον το όποιον δ ι κ α ι ο ύ τ α ι ε ίς τ ο σύνολον ή οιονδήποτε μέρος της 
αποζημιώσεως έν σχέσει προς οίοτνδήποτε ϋδιοκτησίαν δυνάμε ι των 
δ ι α τ ά ξ ε ω ν του παρόντος Νόμου ή ώς προς το ποσόν ε ίς τ ο .όποιον 
τ ο πρόσωπον τούτο δ ι κ α ι ο ύ τ α ι , ή άμφισβήτησις αδτη κ ρ ί ν ε τ α ι υπό 
τ ο υ Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ τη α ι τήσε ι της Πολεοδομ ικής ' Αρχής ή οιωνδήποτε 
των έν τή ι δ ιοκτησ ία ταύτη ενδιαφερομένων προσώπων. 

74 .—(1) Ό σ ά κ ι ς άποφασ ίζητα ι δτ ι άποζημίωσις δέον να κ α τ α β λ η  καταβολή 
θή δυνάμε ι του παρόντος Μέρους, ή άποζημ ίωσις αυτή κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι άιτοζημιώ

ε ίς τό πρόσωπον το οποίον δ ι κ α ι ο ύ τ α ι ε'ις αυτήν συμφώνως προς τ ά ς
 σεως

· 
δ ι α τ ά ξ ε ι ς του παρόντος Μέρους. 

(2) Έ ά ν οιονδήποτε τών εχόντων συμφέρον προσώπων δέν συναι 

νή δπως λάβη την εις αυτό κ α τ α β λ η τ έ α ν άποζημίωσιν ή έάν λ ό γ ω 
άνι 'κανότητός του ή απουσίας του εκ Κύπρου ή το ιαύτη άποζημίωσις 
δέν ε ί να ι δυνατόν νά καταβληθή ε ίς αυτόν, ή Πολεοδομ ική ' Α ρ χ ή 
δύνατα ι , τηρουμένων οιωνδήποτε δ ι α τ α γ ώ ν του Δ ικαστηρ ίου , νά 
κατάθεση τό ποσόν της αποζημιώσεως ταύτης παρά τω Γεν ικω 
Λ ο γ ι σ τ ή . 

(3) Έ ν τή καταβολή οιασδήποτε αποζημιώσεως δυνάμε ι τ ο υ πα

ρόντος άρθρου ή Πολεοδομ ική ' Α ρ χ ή αφα ιρε ί έκ του κ α τ α β λ η τ έ ο υ 
ποσού οιονδήποτε φόρον, δ ι κ α ί ω μ α , τ έλος ή άλλην παρομο ίαν έπι

βάρυνσιν έν σχέσει προς τό έπηρεαζόμενον συμφέρον κ α ι κ α τ α β ά λ λ ε ι 
τ ό ούτως άφαιρεθέν ποσόν ε ι ς την ' Αρχήν είς τήν οποίαν οφε ί λ ε τα ι 
ό έν λ ό γ ω φόρος, δ ι κα ίωμα , τ έλος ή ά λ λ η παρόμο ια έπιβάρυνσις : 

Ν ο ε ί τ α ι δτ ι ή το ιαύτη άφαίρεσ ις δεν επηρεάζε ι κ α θ ' οιονδήποτε 
τρόπον τ ό δ ι κ α ί ω μ α του επηρεαζόμενου προσώπου δπως αμφισβή

τηση τήν ορθότητα ή νομ ιμότητα τής το ιαύτης επιβαρύνσεως. 

Π ο ι κ ί λ α ι δ ι α τ ά ξ ε ι ς ώς προς αποζημ ιώσε ις 
ε ί ς ώρισμένας περιπτώσεις 

7 5 . Τ ά θ έ μ α τ α τ ά οποία δύναντα ι νά προβλεφθώσι δυνάμε ι τ ο υ Άποζημίωσις 
άρθρου 39 δ ιά Διατάγμοπτος Προστασ ίας Δένδρων ή δυνάμε ι του έν σχέσει 
άρθρου 38 δ ιά Διο ί τάγματος Διατηρήσεως περ ιλαμβάνουσ ι τήν κ α τ ά 

 π
Ρ*«;

Δ,

α


βολήν, ύπό τ ο ι α ύ τ α ς εξα ιρέσε ις καΐ ύπό το ιούτους όρους ώς ήθελον Προστασίας 
όρισθή έν τ ω Δ ι α τ ά γ μ α τ ι , αποζημιώσεως έν σχέσε ι προς ζημ ίαν προ Δένδρων καΐ 
κληθεισοα/ ή δαπάνην διενεργηθε ΐσαν συνεπεία τής αρνήσεως οίασ Διατάγματα 
δήποτε συναινέσεως απαιτουμένης δυνάμε ι του Δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς ή της

 Διατ
πρή

σεω
ζ· 

χορηγήσεως οιασδήποτε το ιαύτης συναινέσεως ύπό οροος. 

7 6 . Ό σ ά κ ι ς , προς τόν σκοπόν συμμορφώσεως προς οιουσδήποτε Άποζημίωσις 
ΚοοΌνισμούς έκδοθέντας δυνάμε ι τ ο υ άρθρου 40, έ κ τ ε λ ώ ν τ α ι ύφ* διάπερι

οίσυδήποτε προσώπου έργα— ορισμούς 
( α ) προς άφαίρεσ ιν διαφημίσεως ή οποία ήτο εκτεθε ιμένη κ α τ ά διαφημίσεων, 

τήν όρισθεΐσαν ήμέραν ώς κ α ι κ α τ ά τήν ήμερομην ίαν της 
ενάρξεως τής ισχύος των Κανονισμών* ή 
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ΆποζημΙωσις 
έν σχέσει 
προς Δια
τάγματα 
δυνάμειτοΟ 
άρθρου 37. 

ΆποζημΙωσις 
είς περι
πτώσεις ανα
κλήσεως ή 
τροποποιήσεως 
πολεοδομικής 
αδείας. 

(β) προς τερμαίτισμόν της δι' έικθεσιν διαφημίσεων χρήσεως 
χώρου χρησιμοποιουμένου προς τον σκοπόν τούτον κατά τήν 
όρισθεΐσαν ήμέραν, 

τό πρόσωπον τούτο δικαιούται, κατόπιν υποβολής απαιτήσεως εντός 
της προθεσμίας και καθ' δν τρόπον καθορίζονται ύπό Κανονισμών, 
νά. λάβη άποζημίωσιν εν σχέσει προς οιανδήποτε δαπανάς είς τάς 
όποιας ούτος ευλόγως υπεβλήθη προς τούτο. 

77.—(1) Αϊ διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οσάκις 
έκ'δίδηται Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 37 απαιτούν τον τερματι
σμόν χρήσεως τίνος ακινήτου ιδιοκτησίας ή επιβάλλον δρους δια 
την συνέχισιν αυτής ή απαιτούν την μετοοτροπήν ή άφαίρεσιν οιωνδή
ποτε οικοδομών ή έργων εκ της ακινήτου ιδιοκτησίας. 

. (2) Έάν, κατόπιν απαιτήσεως υποβληθείσης είς τον Ύπουργόν 
εντός της προθεσμίας και κατά τον τρόπον οι όποιοι καθορίζονται 
ύπό Κανονισμών, άποδειχθή δτι οιονδήποτε πρόσωπον υπέστη συνε
πεία του Διατάγματος ζημίαν διά της ουσιώδους μειώσεως της οικο
νομικής άξιας συμφέροντος έν άκινήτω ιδιοκτησία είς το Ιόποΐον το 
πρόσωπον τούτο δικαιούται ή διά της παρενοχλήσεώς του ένώ καρ
ποΰται τήν άκίνητον ίσιοκτησίαν, καταβάλλεται άποζημίωσις διά 
την ζημίαν ταύτην. 

(3) "Ανευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (2), πας δστις 
εκτελεί οιαδήποτε έργα συμμορφούμενος προς τό Διάταγμα δικαι
ούται, κατόπιν απαιτήσεως υποβληθείσης ως ανεφέρθη έν τω ρηθέντι 
έδαφίω, νά λάβη άποζημίωσιν δι' οιασδήποτε δαπανάς είς τάς οποίας 
ευλόγως υπεβλήθη προς τούτο. 

78.— (1) Όσάκις πολεοδομική άδεια άνακαλήται ή τροποποιήται 
διά. Διατάγματος δυνάμει του άρθρου 36, τότε έάν κοττόπιν απαι
τήσεως υποβληθείσης εντός τής προθεσμίας και κατά τον τρόπον 
ό„όποιος καθορίζεται ύπό Κανονισμών άποδειχθή δτι πρόσωπον έχον 

,συμφέρον'έν. τή άκινήτω ιδιοκτησία— 
 " (α) υπεβλήθη εις δαπανάς διά τήν έκτέλεσιν έργου τό οποίον 
' ' 'καθίσταται περιττόν ύπό τής ανακλήσεως ή τροποποιήσεως' 

: (β) υπέστη άλλως άπώλειαν ή ζημίαν ή ουσιώδη μείωσιν της 
... οικονομικής άξιας της επηρεαζόμενης ακινήτου ιδιοκτησίας 

. . 'αμέσως όφειλθ!μένην είς τήν άνάκλησιν ή τροποποίησιν, 
κοπαβάλλεται άποζημίωσις εις τό πρόσωπον τούτο έν σχέσει προς 
τήν ρηθεΐσαν δαπάνην, άπώλειαν, ζημίαν ή ουσιώδη μείωσιν. 

(2) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου, οιαδήποτε δαπάνη 
ή όποια διενηργήθή ε'ίς τήν έκπόνησιν σχείδίων διά τους σκοπούς 
οιουδήποτε έργου ή επί άλλων ομοίων ζητημάτων προπαρασκευα
στικών· αύ^τού θεωρείται ως περιλαμβανομένη εις τήν προς έκτέλεσιν 
,τόυ έργου διενεργηθεΐσαν δαπάνην. 

(3) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (2),, δέν καταβάλ
λεται άποζημίωσις δυνάμει του παρόντος άρθρου έν σχέσει προς 
οιονδήποτε : έργον εκτελεσθέν προ τής χορηγήσεως τής αδείας ή 
όποια ανακαλείται ή τροποποιείται ή έν σχέσει προς οιανδήποτε 
άλλη ν άπώλειαν ή ζημίαν (μη ούσα απώλεια ή ζημία συνισταμένη 
είς τήν ύποτίμησιν τής άξιας συμφέροντος έν τή άκινήτω ιδιοκτησία) 
προέρχομένην έξ οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως προ της χορη
γήσεως τής έν λόγω αδείας. 

(4) Έ ν τω παρόντι Μέρει, πάσα αναφορά ε'ίς διάταγμα δυνάμει 
τοΰ: άρθρου 36 περιλαμβάνει άναφοράν εις Διάταγμα δυνάμει τών 
διατάξεων τοΰ έν λόγω άρθρου ώς εφαρμόζεται ύπό τοΰ. εδαφίου (2) 
τοΰ άρθρου 37. 
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79.—(1) Αϊ διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται διτου— 'Εφαρμογή 
(α) πολεοδομική άδεια δια την άνάπτυξιν ακινήτου ιδιοκτησίας εΐ^εΐδΓ^ς 

,έχορηγήθη δια Διατάγματος 'Αναπτύξεως ' και/ περιπτώσεις 
(β) ή άδεια αυτή απεσύρθη, εϊτε δι' ανακλήσεως εϊτε δια τρο αρνήσεως της 

ποποιήσεως του Διατάγματος η δια της εκδόσεως δ ιαταγών πολεοδομικές 
δυνάμει εξουσιών προς τούτο χορηγηθ'εισών into του Δια άδείαςή 
τ ά γ μ α τ ο ς ' και χορηγήσεως 

( γ ) «κατόπιν αίτή*σεως υποβληθείσης προς τούτο δυνάμει του ^eta^Cmo 
Πέμπτου Μέρους, ή αίτησις δια χορήγησιν πολεοδομικής δρους. 
'αδείας έτυχε ν αρνήσεως ή έχορηγή'θη τοιαύτη άδε ια ύπό 
ορούς άλλους τών προηγουμένως επιβληθέντων ύπό του Δια
τ ά γ μ α τ ο ς "Αναπτύξεως. 

(2) 'Εν οιαδήποτε περιπτώσει ή οποία εμπίπτει εντός του* εδα

φίου (1) , αϊ διατάξεις του άρθρου 78 εφαρμόζονται ώς εάν ή ύπό 
του Διατάγματος 'Αναπτύξεως χορηγηθείσα πολεοδομική άδεια— 

(α) είχε χορηγηθή ύπό της Πολεοδομικής 'Αρχής δυνάμει του 
Πέμπτου Μέρους' και 

(β) εΐχεν άνακληθή ή τροποποίηση δια Διατάγματος δυνάμει 
τοΰ άρθρου 36, 

αϊ δε διατάξεις του άρθρου 74 εφαρμόζονται ώς εάν αϊ έν αύταΐς 
άναφοραί εις Δ ι ά τ α γ μ α δυνάμει του1 άρθρου 36 ήσαν άναφοραί είς 
πολεοδομικήν άπόφασιν διά της οποίας ή χορήγησις της έν λ ό γ ω 
πολεοδομικής αδείας έ'τυχεν αρνήσεως ή ή έν λ ό γ ω πολεοδομική 
άδεια έχορηγήθη ύπό ορούς άλλους τών προηγουμένως επιβληθέντων. 

Μέρος "Ενατον . ΤΕΛΟΣ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Ε Ω Σ 

80.—(1) Ό σ ά κ ι ς , μετά τήν καθωρισμένην ήμερομηνίαν, έξακρι Επιβολή 
βοΰται κατά τον καθωρισμένον τρόπον δτι έπραγματοποιήθη αυξησις τέλους ·■ 
της αξ ίας οιασδήποτε ακινήτου Ιδιοκτησίας οφειλομένη εις οίο:νδή βελτιώσεως. 

Λποτε. άνάπτυξιν έκτελεσθ'εΐσαν ή έκτελεάθησο μένη ν δημοσία δαπάνη, ...,.  ' ' . , 
επιβάλλεται και εισπράττεται, π α ρ ά του καθωρισμένου προσώπου, 
τέλος βελτιώσεως βάσει του καθωρισμένου συντελεστού ύπολογιζό .  ' 
μενον κοίτα τον ικαθωρισμένον τρόπον.  . . ; 

(2) Διά τους σκοπούς επιβολής και βεβαιώσεως του .τέλους βελ ~  ·"·■'··" 
/ τ ιώσεως θά λογίζηται κατά τόν καθωρισμένον τρόπον ή α γ ο ρ α ί α 

αξία τής ακινήτου ιδιοκτησίας προ και κατόπιν της επελεύσεως του 
γεγονότος στΐερ προεκάλεσε τήν αϋξησιν αυτής. 
. (3) Αϊ διατάξεις του τιαρόντος άρϋρου δύνανται, διά δ ιατάγματος „ ■»·"■ 
του Υπουργ ικού Συμβουλίου δημοσιευομένου εϊς τήν έπίσημον εφη
μερίδα τής Δημοκρατίας , νά μή έφαρμοσθώσιν είς ώρισμένας πε
ριοχάς έξειδικευομένας έν τω διατάγματι . 

(4) Το Ύπουργι'κόν Συμβούλιον εκδίδει αμελλητί Κανονισμούς, 
δημοσιευόμενους εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας , διά 
τήν έφαρμογήν τών διοττάξεων του παρόντος άρθρου : 

•Νοείται δτι Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόντος " ' 
άρθρου κατατίθενται είς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 'Εάν μετά 
πάροδον είκοσι και μιας ήμερων άπό τής τοιαύτης καταθέσεως ή 
Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή 
άκυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει 
τότε ούτοι αμέσως μετά τήν πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας δημο
σιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται 
έν ίσχύ ϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιή
σεως τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων 
ούτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς . : 
ήθέλον ούτω τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν Ίσχύΐ άπό τής 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. , ; . : . ; · ; 
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Εξουσία 
εΙσόδου. 

Μέρος Δέκατο ν.ΠΟ ΙΚΙ ΛΑ Ι ΔΙ ΑΤΑΞΕΙ Σ 
81.—(1) Πας λειτουργός ή υπηρέτης της Πολεοδομικής 'Αρχής ή 

παν έτερον πρόσωπον δύναται, εάν έξουσιοδοτηθή προς τούτο ύπό 
τής Πολεοδομικής 'Αρχής, να είσέλθη καθ' οιονδήποτε εϋλογον χρό
νον και επιθεώρηση ή χωρομετρήση οιανδήποτε άκίνητον ίδιοκτησίαν, 
σκάψη εν αύτη, εκτίμηση την άξίαν αυτής ή προβή εις οιανδήποτε 
άλλην ένέργειαν εντός ή έπ' αυτής δι' οιονδήποτε των σκοπών του 
παρόντος Νόμου: 
Νοείται δτι ό τοιούτος λειτουργός ή υπηρέτης ή το τοιούτο πρό

σωπον δεν επιτρέπεται να είσέλθη— 
(α) ε'ις οιανδήποτε κατοικίαν άνευ δεόντως ήτιολογημένου δι

καστικού εντάλματος* 
(β) είς οιονδήποτε ύποστατικόν, οικοδομή ν, άλλην ή κατοικίαν, 

έάν δεν δώση είς τον κάτοχον αυτής οκτώ ήμερων Ιγγρα
φον προειδοποίησα/ περί τής σκοπούμενης εισόδου" 

(γ) είς οιανδήποτε έτέραν άκίνητον Ίδιοκτησίαν έάν δέν δώση 
ε'ίς τον κάτοχον αυτής μιας ημέρας εγγραφον προει'δοποίησιν 
Ήερί τής σκοπούμενης εισόδου, 

εκτός έάν ό κάτοχος συναινή εγγράφως είς τήν τοιαυτην εΐσοδον. 
(2) Κατά τον ταχύτερον πρόσφορον χρόνον κατόπιν οιασδήποτε 

εισόδου διενεργηθείσης δυνάμει του εδαφίου (1), ή Πολεοδομική 
'Αρχή καταβάλλει άποζημίωσιν δι' οιανδήποτε προξενηθεΐσαν ζη
μίαν, εν περιπτώσει δε αμφισβητήσεως τοϋ οΰτω καταβλητέου πο
σού τής αποζημιώσεως το ποσόν τούτο ορίζεται ύπό του Δικαστη
ρίου. 

82 . 'Οσάκις οιοσδήποτε ιδιοκτήτης είναι πρόθυμος δπως συμφω. 
νήση μετά τής Πολεοδομικής 'Αρχής δπως ή ακίνητος Ιδιοκτησία 
του ή οιονδήποτε μέρος αυτής χρησιμοποιήται μονίμως διά γεωργι
κούς ή δασικούς σκοπούς ή ώς δημόσιος ανοικτός χώρος ή ώς γή
πεδον διά παιδιάς ή αθλοπαιδιάς ε'ις το όποιον το κοινόν δύναται νά 
είσέλθη ελευθέρως, ή Πολεοδομική 'Αρχή δύναται, έάν νομίζη τούτο 
πρέπον νά συνάψη συμφωνίαν προς τούτο μετ' αύτου, ή δε συμφωνία 
αΰτη καταχωρείται είς τά βιβλία του 'Επαρχιακού Κτηματολογικού 
Γραφείου και έπ! τούτω δεσμεύει τους κληρονόμους και τους έν τή 
κυριότητι τής ιδιοκτησίας διαδόχους αύτοΰ. 

8 3 . Αϊ δαπάναι τής επιτεύξεως των σκοπών τοΰ παρόντος Νόμου 
βαρύνουσι τήν Δημοκρατίαν ή οιανδήποτε ένδιαφερομένην τοπική ν 
αρχήν, ή τήν Δημοκρατίαν κα! τήν τοιαυτην αρχήν κατά αοιαύτην 
άναλογίαν κα! τοιαυτην Μκτασιν ώς το Ύπουργικόν Συμβούλον ηθε
λεν ορίσει ύπό τάς συνθήκας έκαστης περιπτώσεως. 

Εφαρμογή 84 . 'Οπουδήποτε γίνεται έν τω παρόντι Νόμω αναφορά είς Έντο
κα! προσαρ ,χήν του· Υπουργού, ή διάταξις έν τή οποία απαντάται ή τοιαύτη άνα
μογήώριχτμέ φόρο νοεΓται ώς εφαρμόσιμος μόνον οσάκις αί αρμοδιότητες του 

ιατ εων. y^^y^ £,ς Πολεοδομυκής 'Αρχής εχωσι αεταβιβασθή είς αρχήν 
τίνα εις τήν οποίαν εχΌυσι μετοίβιβασθή αρμοδιότητες. 

'Εξουσία της 
Πολεοδομι
κής Αρχής 
όπως συναπτή 
συμφωνίας 
μετ' Ιδιοκτη
τών περιοριζοό 
σας τήν χρή
σιν ακινήτου 
Ιδιοκτησίας. 

Οίκονομικα! 
διατάξεις. 

' Ερμηνεία 
τοΰ περί 
Ρυθμίσεως 
'Οδών καΐ 
Οίκοδομών 
Νόμου καΐ 
αναστολή 
ώρισμένων 
διατάξεων 

85.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) κα! (3), 
ό περ! Ρυθμίσεως Όδών κα! Οίκοδομών Νόμος κα! οίοιδήποτε δυνά
μει αύτου εκδοθέντες Κανονισμό! άναγινώσκονται, ερμηνεύονται και 
εφαρμόζονται ώς υποκείμενοι είς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου 
έν σχέσει προς άπαντα τά θέματα έπ! των οποίων εφαρμόζονται α! 
διατάξεις του παρόντος Νόμου, έν περιπτώσει δε οιασδήποτε συγ
κρούσεως μεταξύ των διατάξεων του περ! Ρυθμίσεως Όδών κα! Οί
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κοοοιμών Νόιμου ή οιωνδήποτε δυνάμει αύτοΰ έ'κ'δο'θεντων Κανονισμών ΚεΦ· f6· 
ή Διοικητιΐκών Πράξεων και των διατάξεων του παρόντος Νόμοα 57 το" 1963 
ή οιωνδήποτε δυνάμει αύτοΟ έκδΌθέντων Κανονισμών ή Διοικητικών 6τοθΐ964 
Πράξεων έν σχέσει προς οιονδήποτε τοιούτο θέμα ώς τά προανοτφερ 65τοθΐ964 
θέντα, έπικρατοΰσιν αϊ τε'λευταΐαι αδται διατάξεις. 12 τοΰ 1969 

r 38τοϋ1969. 
(2) Άπο της ημερομηνίας της δυνάμει του άρθρου 18 δημοσιεύ

σεως Γνωστοποιήσεως της εκπονήσεως Τοπικού Σχεδίου εις οιαν
δήποτε περιοχήν (εν τοις εφεξής έν τω παρόντι έδαφίω άναφ!ερο·μένην 
ώς «ή Περιοχή») αϊ διατάξεις τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 14 coO 
περί Ρυθμίσεως Όδών και Οικοδομών Νό'μου παύουοιν έφαρμοζό Κεφ. 96, 
μεναι εντός της τοιαύτης Περιοχής, κατά τρόπον σμως ώστε νά "μή 14 τοΰ 1959 
έπηρεάζηται πάν δυνάμει αυτών γενόμενον ή παραλειφ'θέν έν σχέσει 6JTO?]qf? 
προς οιονδήποτε ζήτη·μα εντός της τοιαύτης Περιοχής : 65τοθΐ964 

Νοείται δτι πας καθορισμός ζωνών νομίμως γενόμενος και γνωστό Ι2τοθΐ969 
ποιηθείς δυνάμει τών διατάξεων του άρθρου 14 του προαναφερθέντος 8τ°υΐ969. 
Νόμου, αναφερόμενος εϊς οιονδήποτε τμήμα τής τοιαύτης Περιοχής 
και τελών έν ισχύ ι κατά την ήμερομηνίαν τής δημοσιεύσεως του Το
πικού Σχεδίου εξακολουθεί νά είναι έγκυρος και αποτελεσματικός 
ώς έάν οδτος εΐχε περιληφθή έν σχεδίω αναπτύξεως γενομένω δυνά
μει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου διά τήν Περιοχήν ταύτην : 

Νοείται περαιτέρω δτι, ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι έδαφίω 
ή έν οίωδήποτε έτέρω νόμω διαλαμβανομένου, πάς τοιούτος καθο
ρισμός ζωνών θεωρείται ώς τροποποιηθείς, ύποστάς αλλοιώσεις ή 
μετατροπάς, ή ακυρωθείς ύφ' οιουδήποτε σχεδίου· αναπτύξεως γενο
μένου καθ' οιονδήποτε χρόνον δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος 
Νόμου διά τήν τοιαύτην Περιοχήν, καθ1' ην εκτασιν το τοιούτο σχέ
διον αναπτύξεως διαφέρει αύτοΰ1. 

(3) Άπότής ή;μεροιμηνίας τής δυνάμει τοΰ άρθρου 18 δημο
σιεύσεως Γνωστοποιήσεως περί τής εκπονήσεως Τοπικού Σχε
δίου ίκαϊ μέχρι τής δυνάμει τοΰ αύτοΰ άρθρου δημοσιεύσεως 
Σχεδίου Περιοχής δι' οιονδήποτε τμήμα τής Περιοχής τοΰ Τοπι
κού1 Σχεδίου (τοΰ τμήματος τούτου έν τοΐς εφεξής έν τω πα
ρόντι έδαφίω αναφερομένου ώς «ή περιοχή») ουδέν σχέδιον διά τήν 
περιοχήν ταύτην κατατίθεται και γνωστοποιείται ύπό αρμοδίας αρ
χής δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 12 τοΰ περί Ρυθμίσεως Ό  κεφ. 96. 
δών και Οικοδομών Νόμου, έκτος έάν και μέχρις δτου το σκοπούμε Ι4τοθΐ959 
νον δπως ούτω κατατεθή και γνωστοποιηθή σχέδιον έγκριθή ύπό 6 7 τοΰ 1963 
τής Πολεοδομικής Αρχής" έπί τη δημοσιεύσει δέ, δυνάμει τοΰ άρθρου SSTOOIIM 
18, Τοπικού Σχεδίου Περιοχής δι' οιανδήποτε περιοχήν, εϊτε αύτη ΐ2τοΰί969 
άποτελή τμήμα Περιοχής Τοπικού Σχεδίου εϊτε μή, αϊ διατάξεις τοΰ 38 τοΰ 1969. 
ρηθέντος άρθρου 12 τοΰ προαναφερθέντος Νόμου παύουσιν έφαρμο
ζόμεναι εντός τής τοιαύτης περιοχής, κατά τρόπον δμως ώστε νά 
μή έπηρεάζηται πάν δυνάμει αυτών γενόμενον ή παραλειφθέν έν σχέ
σει προς οιονδήποτε ζήτημα εντός τής τοιαύτης περιοχής : 

Νοείται δτι— 
(α) οιονδήποτε σχέδιον ή ειδικός κατάλογος ή έγκυρότης του 

οποίου διεφυλάχθη δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 27 
τοΰ προαναφερθέντος Νόμου" καϊ 

(β) οιονδήποτε σχέδιον έκπονηθέν, κατατεθέν καϊ γνωστοποιη
θέν δυνάμει τών διατάξεων τοΰ ρηθέντος άρθρου 12 τοΰ 
προαναφερθέντος Νόμου, 

αναφερόμενα εις οιονδήποτε τμήμα τής τοιαύτης περιοχής και τε
λούντα έν Ίσχύϊ κατά τήν ήμερομηνίαν τής δημοσιεύσεως τοΰ τοιού
του Τοπικού Σχεδίου έξακολουθοΰσι νά είναι έγκυρα και αποτελε
σματικά ώς έάν ταΰτα εΐχον περιληφθή έν σχεδίω αναπτύξεως γε
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νομένω δυνάμει των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου δια τήν περιο

..''. χήν ταύτην : 
Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι έδαφίω 

•η έν οίωδήποτε έτέρω νόμω διαλαμβανομένου, πάν τοιοΟτο σχέδιον ή 
:  : ειδικός κατάλογος θεωρείται ως ακυρωθείς, τροποποιηθείς ή ύποστάς 

αλλοιώσεις ή μετατροπάς ύφ' οιουδήποτε σχεδίου αναπτύξεως γε
νομένου καθ' οιονδήποτε χρόνον δυνάμει των διατάξεων του παρόν
τος Νόμου δια την τοιαύτην περιοχήν, καθ1 ην εκτασιν το τοιούτο 
σχέδιον αναπτύξεως διαφέρει αύτοΰ. 

ανονισμοί. 86.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανόνι' 
···■_" σμούς προς καλλιτέραν έφαρμ?ογήν τών διατάξεων τοΰ παρόντος 

..-, Νόμου. 
. ' (2) "Ανευ επηρεασμού της γενί'κότητος τοΰ εδαφίου (1) οίοιδή

. . ποτέ τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται νά προνοώ σι περί απάντων η τίνων 
τών ακολούθων θεμάτων, ήτοι— 

(α) δια τον καθορισμόν του τύπου οιασδήποτε αιτήσεως, Ειδο
ποιήσεως, Διατάγματος, Εντολής, καθορισμού, αδείας ή 
άλλου εγγράφου εξουσιοδοτουμένου ή απαιτουμένου δυνά
μει τοΰ παρόντος Νόμου δπως ύποβληθή, δοθή, έκδοθή, έπι
δοθή ή χορηγηθή κάί δια τον καθορισμόν τοΰ τρόπου και 
χρόνου κατά τόν όποιον ή τοιαύτη αίτησις, ε'ίίδοποίησις, 
Διάταγμα, Εντολή, καθορισμός, άδεια ή άλλο εγγραφον 
δέον νά ύποβληθ·ή, δοθή, έκδοθή, έπιδοθή ή χορηγηθή' 

(β) διά τον καθορισμόν τών σχετικών προς Ιεραρχικός πρόσφυ
γας δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου προθεσμιών και διαδικα
σίας* 

(γ) διά τόν καθορισμόν τελών ή δικαιωμάτων έν σχέσει προς 
"οιανδήποτε ύποβληθησομένην, γενησομένην, χορηγηθησομέ
νην ή τηρηθησομένην δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος 
Νόμου αϊτησιν, άδειαν, καθορισμόν, άπόφασιν ή άλλο έ'γ
γραφον, οιανδήποτε ίεραρχικήν προσφυγήν ή οιανδήποτε 
πράξιν, ζήτημα ή πράγμα* 

(δ) δι' οιονδήποτε σκοπόν διά τόν όποιον ή εκδοσις Κανονι
σμών εξουσιοδοτείται ή απαιτείται δυνάμει τοΰ παρόντος 
Νόμου,' είδικώτερον δε διά τόν καθορισμόν παντός του ο
ποίου ό διά Κανονισμών καθορισμός απαιτείται ή έξούσιο

■' δοτεΐται υπό το.ΰ παρόντος Νόμου' 
(ε) 'διά ρύθμι'σιν'διαφόιρων θεμάτων έγειρομένων κατά τήν έφαρ

μογήν εις οιανδήποτε περιοχήν ή περιοχάς διαΐάξ'εων του·' 
παρόντος Νόμου* 

(στ) διά τήν διάδι'κασίαν αιτήσεως, παροχής και καθορισμού άτι ο- . 
ζημιώσεως* 

(ζ) γενικώς διά τήν καλλιτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ · 
παρόντος Νόμου : 

Νοείται δτι μέχρις δτου έκδοθώσι τοιούτοι Κανονισμοί, οίοιδήποτε: 

Κανονισμοί τελοΰντες έν Ίσχύϊ κατά τήν ήμερομηνίαν της ενάρξεως 
της ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου και αναφερόμενοι εις οιονδήποτε 
τών ανωτέρω θεμάτων έξακολουθοΰσι τελοΰντες έν ίσχύϊ μέχρις δτου 
άνακληθώσιν ή τροποποιηθώσιν ύφ' οιωνδήποτε Κανονισμών έκδο
θησομένων δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. 

(3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τή βάσει τοΰ παρόντος Νόμου κατα
τίθενται  ε'ίς τήν Βουλήν. τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον 
ευκοσϊ'Καΐ'μιας ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 
'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση 
τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν όλω ή έν μέρει, τότε ούτοι 
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αμέσως μετά τή
ηΓ πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται 

έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από 
της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τΌύτων 
έν δλω η έν 'μέρει ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημο
σιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήιθελον ου'τω 
τροποπΌιη'θή υπ' αυτής και τίθενται έν ίσχύ'ί άπό τής τοιαύτης δημο
σιεύσεως. 

87—(1) Πας δστις— Άδικήματ?. 
(α) εκουσίως παρεμποδίζει οιονδήποτε πρόσωπον έν τή ασκή

σει οιασδήποτε των εξουσιών αύτοϋ ή έν τή εκτελέσει οιου
δήποτε των καθηκόντων αυτού δυνάμει του παρόντος Νό
μου ή εκουσίως παρεμβαίνει εις την τοιαύτην άσκησιν ή 
έκτέλεσιν' 

(6) έν γνώσει αύτου προβαίνει εις οιανδήποτε ψευδή ή ανακρι
βή οήλωσιν έν οίωδήποτε εγγράψω γενομένω ή παρασχε
θέντι δυνάμει του παρόντος Νόμου ή διά τους σκοπούς αύ
του ή διά τους σκοπούς οιουδήποτε δυνάμει αύτοΰ σχεδίου 
αναπτύξεως' 

(γ) παραλείπει ή αρνείται νά παράσχη ή παρουσίαση οιανδή
ποτε π?σ]ροφορίαν, κατάστασιν ή άλλο έγγραφον άπαιτού
μενον δυνάμει του παρόντος Νόμου ή διά τους σκοπούς 
αύτου, 

εΐναι ένοχος αδικήματος καΙ υπόκειται επί τή καταδίκη του είς Φυ
λάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους τεσσάρας μήνας ή είς χρηματική ν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς άμφοτέρας τάς 
ποινάς ταύτας. 

(2) Πας όστις— 
(α) ποιείται έναρξιν οιασδήποτε αναπτύξεως ή εκτελεί οιανδή

ποτε πράξιν ή ενεργεί ή επιτρέπει τήν έκτέλεσιν οιασδήπο
τε αναπτύξεως ή πράξεως κατά παράβασιν του παρόντος 
Νόμου ή οιουδήποτε Κανονισμού, Διατάγματος, ειδοποιή
σεως ή σχεδίου εκδοθέντος ή γενομένου δυνάμει του παρόν
τος Νόμου' 

(β) παραλείπει νά συμμορφωθή προς οιανδήποτε ύποχρέωσιν 
ή δρον επιβληθέντα αύτω ύφ' οιουδήποτε Κανονισμού, Δια
τάγματος, πολεοδομικής αδείας, σχεδίου, ειδοποιήσεως ή 
Εντολής εκδοθείσης, χορηγηθείσης, γενομένης ή δοθείσης 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή νά εκτέλεση οιανδήποτε 
πράξιν ή έργον ενώ άπητεΐτο παρ' αύτου νά πράξη ούτω 
δυνάμει του παρόντος Νόιμου ή δυνάμει οιουδήποτε Κανο
νισμού, Διατάγματος, πολεοδομικής άδειας, σχεδίου, ειδο
ποιήσεως ή Εντολής, 

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται επί τή καταδίκη του είς φυ
λάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή είς χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας. 

(3) Προς άρσιν οιασδήποτε αμφιβολίας αϊ διατάξεις του εδαφίου 
(2) εφαρμόζονται επί παντός ιδιοκτήτου ακινήτου ιδιοκτησίας, επί 
παντός προσώπου έχοντος ύπό τον έλεγχον αύτου οιανδήποτε άκί
νητον ίδιοκτησίαν κα ι έπί παντός άρχιτέκτονος, μηχανικού, έργο. 
λάβου οικοδομών, ή παντός ετέρου προσώπου ενεργούντος οιανδή
ποτε άνάπτυξιν έφ' οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας εκ μέρους του 
ιδιοκτήτου αυτής. 
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88 . Ή ισχύς τοϋ' παρόντος Νόμου άρχεται εις ήμερομηνίαν όρισθη
σομένην ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου δια γνωστοποιήσεως δη
μοσιευθησομένης εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, δύναν
τα ι δε νά όρισθώσι διάφοροι ήμερομηνίαι δια την εναρξιν της ισχύος 
διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

89.. Έπί τη ένάρξει της ισχύος οιωνδήποτε Κανονισμών εκδοθέν, 
των δυνάμει του άρθρου 40, ό περί Εκθέσεως Διαφημίσεων ("Ελεγ
χος) Νόμος θεωρείται, εκτός εάν γίνη διάφορος πρόβλεψις έν τοις 
Κανονισμοΐς τούτοις, ώς ανακληθείς από της ημερομηνίας της τοι
αύτης ενάρξεως ισχύος. 

» 

* 

* 
Έτυπώθη έν τφ ΤυπογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, εν Λευκωσία. 

"Ημερομηνία 
ενάρξεως 
ισχύος. 

Κατάργησις 
τοϋ περί 
'Εκθέσεως 
Διαφημίσεων 
("Ελεγχος) 
Νόμου. 
Κεφ. 50. 


