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Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1982 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπρια

κής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 80 του 1982 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ 

ΟΔΏΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νό'μος θα αναφέρηται ως ο περί Ρυθίμίίσεως Οδών Συνοπτικός 

και ΟϋκοδοΙμών (Τροποποιητικός) 'Νόΐμος του 1982 και θα αναγι τίτλ°ζ· 
γνώσκηται οίμού ίμετά του Τϋερί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδοιμών 14

ε^0υ%59 
Νό;μου (εν τοις εφεξής αναφιε.ροιμένου ως «ο 'βασικός νόΐμος»). 67 του 1963 

6 του 1964 
65 του 1964 
12 του 1969 
38 του 1969 
13 του 1974 
28 του 1974 
24 του 1978 
25 του 1979. 

. 2. Το άρθρον 9 του δασικού νόΐμου τροποποιείται δια της προσ Τροποποίησις 
θήΐκης, ευθύς ιμετά το ιεδάφιον (3) αυτού, του ακολούθου νέου ©δα του άρθρου 
Φ [ ο υ :

 r f JoLu 
«(4)ΐ(α) Ουδεμία άδεια θα εκδίδεται υπό της αρμοδίας αρχής νόμου. 

δι' έργον προβλεπόίμενον υττό της παραγράφου (α) ή (γ) του 
βδαφίου (1) του άρθρου 3, αναφορικώς προς οιανδήποτε γαίαν 
κειμένην εκτός περιοχής υδατοπροΐμηθείας, είκτός εάν η αρμο
δία αρχή, αφού λάβηί την συιμβουλήν του Διευθυντού του1 Τμή
ΐματος Πολεοΐδοίμίας ικαι Ουκήσεως (εν τοις 'εφεξής εν τω πα
ρόντι εδαφίω καλουμένου «ρηθείς Διευθυντής»), ικανοποιήται 
πλήρως ότι τούτο θα συιμβάλη εις την ένοποίησιν ή την βελ . 
τίωσιν υφισταμένων οικισμών ή την· συΐμπλήρωσιν του οδικού 
δικτύου εντός των υπό ανάπτυξιν (περιοχών ή εις ΐενδεδειγιμένην 
τουριστικήν ή άλλην ενιαίαν ανάπτυξιν. 

Διά τους σκοπούς εκπληρώσεως της ως προείρηται προϋπο
θέσεως το Υπουργικόν ;Συιμβούλιον διά διατάγματος αυτού, 

* δηίμοσιευοίμένου εις την επ:ίσημον Έφηιμερίδα της 'Δηιμοκρατίας, 
θα ©κδίδη· τας αναγκαίας ή επιθυμητός οδηγίας και θα ανα
θέωρή ταύτας ο!σάκις αι περιστάσεις ιμεταίβάλλωνται: 

Νοείται ότι η, αρμοδία αρχή, μετά σύ,μφωνον γνώ'μην του ρη
θέντος Διευθυντού, δύναται εάν ούτω επιβάλλη το δηιμάσιον 
συμφέρον, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, να μη 
απαιτή ιεφαρμογήν της ανωτέρω προϋποθέσεως, ως ήθελε κρίνει 
ακόΐτϋμον, λογιζοιμένων των ειδικών περιστάσεων εκάστης περι
πτώσεως. 
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(β) Ουδεμία άδεια θα εκδίδεται υπό της αρμοδίας αρχής 
δι' έργον προβλεπόμενον υπό της παραγράφου (β) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 3, αναφορικώς προς την ανέγερσιν οιασδήποτε 
οικοδομής κειμένης εκτός περιοχής υδατοπρομηθείας, εξαιρου * 
μένης μόνον της περιπτώσεως οικοδομής αποτελούσης μονο
κατοικίοα/, διπλοκατοικίαν ή τετρακατοικίαν και μη αποτελούσης 
τμήμα οικοδομής ή ομάδος οικοδομών ή κτιριακού συγκροτή
ματος ή ετέρας οικοδομικής αναπτύξεως, εκτός εάν η αρμοδία 
αρχή, αφού λάβη την συμβουλήν του ρηθέντος Διευθυντού ικανο
ποιήται πλήρως ότι σχετικώς προς την σκοπουμένην ανέγερσιν 
οικοδομής πληρούνται αι κάτωθι προϋποθέσεις: 

..(.ι) αύτηί.θα συμδάλη εις. την ενοποίηση; ή την βελτίωσιν 
υφισταμένων οικισμών ή την συμπλήρωσιν του οδικού 
δικτύου εντός των υπό ανάπτυξιν περιοχών, ή εις ενδε
δειγμένην τουριστικήν ή άλλην ενιαίαν ανάπτυξιν: 

Νοείται δτι η αρμοδία αρχή, μετά σύμφωνον γνώμην 
του. ρηθέντος Διευθυντού, δύναται, εάν ούτω επιδάλλη 
το δημόσιον συμφέρον, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμ
βουλίου, να μή άπαιτή εφαριμογήν της ανωτέρω προϋπο

: θέσεως, ως ήθελε κρίνει σκόπιμον, λογιζομένων των 
 ■ ειδικών περιστάσεων εκάστης περιπτώσεως' .,ι 

(ιι) αύτη1 θά χρησιμοποιήται κατά τρόπον ώστε να μη επη
ρεάζη δυσμενώς την δημοσίαν υγείαν ή την άνετον δια , s 
βίωσιν των κατοίκων της περιοχής. 

Διά τους σκοπούς εκπληρώσεως των εν ταις υποπαραγράφοις 
(ι) και (ιι) προϋποθέσεων το Υπουργικόν Συμδούλιον διά δια

. : ' " ' " τάγματος αυτού, δημοσιευομένου εις την επίσημον Εφημερίδα 
r της ^Δημοκρατίας, θα εκδίδη τας αναγκαίας ή επιθυμητάς οδη

γίας και θα αναθεωρή ταύτας οσάκις αι περιστάσεις μεταβάλ
λωνται. 

(γ) . Εν περιπτώσει διαφωνίας της αρμοδίας αρχής προς τον 
ρηθέντα Διευθυντήν, αύτη παραπέμπει το ζήτημα αμελλητί εις 

,,:/Υ τον Υπουργόν Εσωτερικών όστις αποφασίζει επ' αυτού το ταχύ
τερον και κοινοποιεί αμελλητί την απόφασιν αυτού εις πάντα 
ενδιαφερόμενο ν, και από της τοιαύτης κοινοποιήσεως η απόφα
σις του Υπουργού καθίσταται εκτελεστή. 

(δ) Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «περιοχή υδα
τοπρομηθείας» κέκτηται την έννοιαν ην απέδωκεν εις τον όρον 
τούτον η παράγραφος (γ) του εδαφίου (3).». 

Τρ<χποΐΐοίησις 3. Το άρθρον 19 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της δια
του άρθρου 19 γραφής και αντικαταστάσεως του εδαφίου (3) αυτού διά του ακο
TweccoiKou χουθου νέου εδαφίου: 
νομού. Τ » 

«(3) 'ΚανονίΌμοί ΐεκίδιίδό.μενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου 
κατατίθενται εις την Β ουλή ν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός 
τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των 
Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύ
ρωση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς, εν όλω ή εν μέρει, 
τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας 
δημοσιεύονται εν τη επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας και 
τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει 
τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν μέρει, υπό της Βουλής των 
Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω Εφημερίδι της 
Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθεν
ται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.». 


