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Ό περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ
1982 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις. τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 τοϋ Συντάγ ματος.
.'Αριθμός 56 του 1982
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1972
Ή Βουλή τών'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς δ περί Πολεοδομίας καΐ Συνοπτικός
Χωροταξίας . (Τροποποιητικός) Νόμος του 1982 και θα άναγιγνώ* τίτλο<:·
σκηται δμου μετά του περί Πολεοδομίας καί Χωροταξίας Νόμου 90/72.
του 1972 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «δ δασικός νόμος») καί
ό δασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά αναφέρω νται δ μου ώς ot
περί Πολεοδομίας κοά Χωροταξίας Νόμοι του 1972 καί 1982.
2* Τό εδάφιον (1) του άρθρου 2 του δασικού νόμου τροποποιείται Τρσποποίησις
ώς ακολούθως:
τοθ<5ρθρου2
(α) Δια της εν τω τέλει τής ερμηνείας του ορού «σχέδιον ανα νόμου,
πτύξεως» προσθήκης των ακολούθων λέξεων «καί δια περιο
χάς κειμένας έκτος των ορίων Δήμου καί τής πέριξ αύτοΟ
μείζονος περιοχής αναπτύξεως καί μέχρι της εκδόσεως
Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής, Δήλωσιν Πολιτικής
, · .  εκδιδομένης κατά τάς .διατάξεις του άρθρου 34Α»* και
, (β) διά τής έν αύτω προσθήκης είς την δέουσαν άλφαδητικήν
σειράν των ακολούθων νέων ορισμών:
«'Δήλωσις Πολιτικής' κέκτηται τήν ύπό του άρθρου 34Α
άποδιδομένην είς τόν δρον τούτον ίννριαν'
 'Δήμος* κέκτηται τήν έΛ/νοιαν ήν άπέδωκεν είς τόν δρον
, τοΟτον τό άρθρον 2 του περί Ρυθμίσεως Όδών καί ΟΙκο
δομών Νόμου, εξαιρουμένων των 'αγροτικών δήμων' έν
τη έννοια του εδαφίου (3) του άρθρου 3 του Ιδίου Νόμου"». ΚεΦ· 9 6

;
'
·.:■-.->·■■■

14το01959
67το01963
6το01964
65 τοϋ 1964
12το01969
"
τ
38 ο01969
..·-.-■
τ
13 ο01974
τ
28 ο01974
24το01978
25το01979.

3. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 7 του. δασικού νόμου τροποποιείται τροποποίησις
διά της ..διαγραφής των λέξεων «ενεργεί, μετά πάσης δυνατής ταχύ τοθ«ρθρου7
τητος» (πρώτη καί δευτέρα γραμμαϊ) και τής αντικαταστάσεως των το ° to*31™**
διά των λέξεων «δύναται, οφείλει δέ έάν οϋτώς απάιτηθή ύπό του ν6^°ϋ'
Ύπουργικοο Συμβουλίου, νά ένεργήοη,».
'

"·'· Ν. 56/82

;

'' 746 .

Τροικπκ>ΐησις
4. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 11 του δασικού νόμου τροποποιείται
τοθ άρθρου ιι $ιά ^ς ένθέσεως, ευθύς μετά τάς λέξεις «σκοποί του» (δευτέρα
νό^οΐ"™00 νΡ α ^Κή)' τ ω ν λ έ ξ ε ω ν «τυχόν ισχύοντος».
Προσθήκη
StAeftST
βασικον
νόμον.

5. Ό δασικός νόμος τροποποιείται δια της προσθήκης ευθύς άμέ
μετα το ά θ ον
Ρ Ρ 34 T o G «^ολούθου νέου άρθρου 34Α.
«Δήλωση
34Α.—(1) Ό Υ π ο υ ρ γ ό ς δύναται, οφείλει δε έάν ούτως
Πολιτικής, άπαιτηθή ύπό του Υ π ο υ ρ γ ι κ ο ύ Συμβουλίου, ν α εκπόνηση
Δήλωσιν Πολιτικής, έν α ν α φ ο ρ ά π ρ ο ς τήν οποίαν θ α εξε
τάζονται αίτήσεις διά πολεοδομικήν άδειαν προς άνάπτυ
ξιν είς οιανδήποτε περιοχήν κειμένην έκτος των ορίων
Δήμου και της πέριξ αύτου μείζονος περιοχής αναπτύ
ξεως δια την οποίαν δεν ετέθη εισέτι είς. Ισχύν Τοπικόν
Σχέδιον ή Σχέδιον Περιοχής, προς τον σκοπόν μεθοδικής
αναπτύξεως, έν τω συμφέροντι τής υγείας, τών ανέσεων,
της εξυπηρετήσεως και τής γενικής ευημερίας:
Νοείται δτι άμα ώς τεθή ε'ις Ισχύν Τοπικόν Σχέδιον ή
Σχέδιον Περιοχής άναφορικώ.ς προς οιανδήποτε τοιαύτην
περιοχή ν, τό Τοπικόν Σχέδιον ή τό Σχέδιον Περιοχής
υπερισχύει τής Δηλώσεως Πολιτικής.
(2) ΕΙς τήν Δήλωσιν Πολιτικής λαμβάνονται υπ* δψιν
αϊ επιδιώξεις καΐ οί σκοποί τυχόν Ισχύοντος Σχεδίου διά
τήν Νήσον.
(3) Ή Δήλωσις Πολιτικής θα διαγραφή τήν γενικήν
πολιτική ν ώς προς την προαγωγή ν καΐ τον ελεγχον τής'
αναπτύξεως επί περιφερειακής βάσεως, θά προβλέπη τήν
κατανομήν περιοχών προς χρήσιν διά κατοικίας ή διά
γεωργικούς, βιομηχανικούς, εμπορικούς ή άλλους σκο
πούς, θά καθορίζη τάς περιοχάς διατηρήσεως τής φύσεως,
τάς περιοχάς διατηρήσεως τών χωρίων, και τάς περιόχάς
φυσικής καλλονής, γενικώς δέ θα περιέχη τάς γενικάς
αρχάς αΐτινες θά διέπωσι τήν ρύθμισιν καΐ τόν ίίλεγχον
τής αναπτύξεως είς τήν ϋπαιθρον και τά χωρία.
(4) Ή Δήλωσις Πολιτικής συνοδεύεται ύπό τοιούτων
, χαρτών καΐ έτερου περιγραφικού ύλικου ώς ήθελον, άπαι
τηθή προς έπεξήγησιν τής τοιαύτης Δηλώσεως.
(5) Ή Δήλωσις Πολιτικής τελεί ύπό διαρκή άναθεώ
ρησιν ύπό τουΥπουργού καΐ αποτελεί τό θέμα εκθέ
σεως δημοσιευομένης ύπ! αύτου, καθ' δν τρόπον τό Ύπουρ
γικόν Σ υμβούλιον ήθελεν ορίσει, κατά διαστήματα μή
υπερβαίνοντα τά πέντε έ'τη. Ή εκθεσις αΰτη περιλαμβάνει
τοιαύτας προτάσεις διά τροποποίησιν τής Δηλώσεως Πολι
τικής, οίας ό Υπουργός θεωρεί έπιθυμητάς.
.,.··...'
(6) Έ π Ι τη εκπονήσει ή τροποποιήσει τής Δ ηλώσεως
Πολιτικής, ό Υπουργός καταθέτει άντίγραφον αυτής είς
τό Γραφεΐον του Έπαρχου καΐ τό Έπαρχιακόν Γραφεΐον
,;
Πολεοδομίας κάί ΟΙκήσεως τής επαρχίας έν τή οποία
κείται ή ύπό τής Δ ηλώσεως Πολιτικής περιλαμβανομένη
περιοχή καΐ δημοσιεύει ώς προνοείται έν τω έδαφίω (7)
*;Τ;
Γνωστοποίησιν άναφέρουσαν δτι ή Δ ήλωσις Πολιτικής έξε,, .
πονήθη ή : έτροποποιήθη· καΐ δτι άντίγραφον αυτής κατε.
'
-V ·
τέθη ώς προανεφέρθη καΐ θά εΐναι διαθέσιμον προς έπι-.
:Vl ν
θεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου κατά πάντα εϋλογον
χρόνον.
σως
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(7) Ή έν τώ έδαφίω (6) αναφερομένη, Γνωστοποίησις—
( α ) δημοσιεύεται έν τη έπισήμω. έ<|>ημερίδι της Δη
μοκρατίας" :
( β ) ; δημοσιεύεται εις δύο τουλάχιστον εφημερίδας"

και .
( γ ) αναρτάται έπί τών πινακίδων γνωστοποιήσεων
ή άλλων περίοπτων σημείων του Γραφείου του
Έπαρχου, του Επαρχιακού Γραφείου Πολεο
δομίας κ α ι Οίκήσεως, και τών Γραφείων τών
Συμβουλίων Βελτιώσεως κάί Χωριτικών Ά ρ 
χων της επαρχίας εις την οποίαν κ ε ί τ α ι ή έντος
της Δηλώσεως Πολιτικής περιλαμβανομένη
'■■'%'. περιοχή.
(8.) 'Εντός τεσσαράκοντα κ α ι δύο ήμερων άπό της έν
τη έπισήμω εφημέριοι της Δημοκρατίας δημοσιεύσεως της7
έν τω έδαφίω (7) αναφερομένης Γνωστοποιήσεως δύνανται
νά ύποβληθώσιν εγγράφως είς τόν Ύπουργόν ύπό ενδια
φερομένων προσώπων ήτισλογημέναί ενστάσεις βασιζόμε
ναι'έπί συγκεκριμένων λόγων.
(9) " Α μ α τη λήξει της έν τω έδαφίω (8) οριζόμενης
προθεσμίας ό Υπουργός χωρεί μετά πάσης δυνατής ταχύ
τητας είς την έξέτασιν οιωνδήποτε ενστάσεων ύποβληθεί
σων ώς προνοείται έν τω ρηθέντι έδαφίω καΐ έν συνεχεία
υποβάλλει προς εγκρισιν είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον
τήν Δήλωσιν Πολιτικής, οιασδήποτε ούτω υποβληθείσας
ενστάσεις όμοΟ μετά τοιούτων παρατηρήσεων έπί τών προ
αναφερθεισών ενστάσεων κ α ι μετά τοιούτων συστάσεων
οίας ό Υπουργός ήθελε κρίνει σκόπιμους νά κάμη.
(10) Έ π ί τη λήψει τών δυνάμει του εδαφίου (9) υπο
βληθέντων αύτώ έγγραφων, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον
δύναται, κατόπιν δεούσης μελέτης απάντων τών έγγρα
φων τούτων νά έγκρίνη, μετά ή άνευ τροποποιήσεων, τήν
Δήλωσιν Πολιτικής ή νά άρνηθή νά έγκρίνη· ταύτην, ώς
τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε κρίνει σκόπιμον.
(11) "Οταν ή Δήλωσις Πολιτικής έγκριθη, μετά ή άνευ
τροποποιήσεων, ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου δυνά
μει τών διατάξεων τών εδαφίων (9) καΐ (10), άντίγραφον
αυτής κατατίθεται εις τό Γραφεΐον του Έπαρχου καΐ τό
Έπαρχιακόν Γραφεΐον Πολεοδομίας κ α ι Οίκήσεως της
επαρχίας έν τη οποία κ ε ί τ α ι ή εντός της Δηλώσεως Πολι
τικής περιλαμβανομένη περιοχή, ϊνα παραμείνη· έν αύτω
διαθέσιμον κατά πάντα ευλογον χρόνον, Γνωστοποίησις
δέ περί τούτου δημοσιεύεται ύπό του Υπουργικού Σ υ μ 
βουλίου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας καΐ
κ α τ ά τοιούτον τυχόν Μτερον τρόπον, οίον τό Ύπουργικόν
Συμβούλιον ήθελεν ορίσει.
(12) Δήλωσις Πολιτικής εγκριθείσα ύπό του Υπουρ
γ ι κ ο ύ Συμβουλίου λαμβάνει ίσχύν άπό της ημερομηνίας
κατά τήν οποίαν ή ύπό του εδαφίου (7) προβλεπομένη:
Γνωστοποίησις έδημόσιεύθη έν τη έπισήμω έφημερίδι της
Δημοκρατίας, πλην άναφορικώς προς οιασδήποτε τροπο
ποιήσεις αυτής έπενεχθείσας δυνάμει του εδαφίου (10),
ώς προς τάς οποίας λαμβάνουν Ισχύν κατά τήν ήμερο
μηνίαν κ α τ ά τήν οποίαν ή ύπό του εδαφίου (11) προβλε
πομένη Γνωστοποίησις δημοσιεύεται έν τη έπισήμω έφη
μερίδι της Δημοκρατίας.».
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ΤρσποποΙησις
τοΟ Αρθρου 3 5
τοΟ βασικοΟ
νόμου.

ΤροποττοΓησις
τοϋ εδαφίου
άρθρου 85
τοΟ βασικού
νόμου.
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6. Τό άρθρον, 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως:
(α) Διά της έξ αύτοΰ διαγραφής τοΟ εδαφίου (1), των υφιστα
μένων εδαφίων (2), (3) καΐ (4) άναριθμου μένων ώς εδα
φίων (1), (2) καΐ (3), αντιστοίχως' καΐ
(β) δια της έκ του εδαφίου (1) αύτοΟ (ώς αναριθμείται) δια
γραφής τών λέξεων «"Ανευ επηρεασμού της γενικότητος του
εδαφίου (1),» (πρώτη γραμμή) της επομένης λέξεως «προς»
αρχομένης διά Κεφαλαίου γράμματος.
7. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 85 του βασικοΟ νόμου τροποποι
είται ώς ακολούθως:
(α) Διά της έν αύτω προσθήκης, ευθύς μετά την λέξιν «περιο
χήν» (τρίτη γραμμή) τών λέξεων «ή Σχεδίου Περιοχής ή
από της ημερομηνίας της δυνάμει τοΟ άρθρου 34Α δημο
σιεύσεως Γνωστοποιήσεως της εκπονήσεως Δηλώσεως Πολίτ
τικής δι' οιανδήποτε περιοχήν»; καΐ .
(β) διά της έν τη πρώτη επιφυλάξει αύτου προσθήκης ευθύς
μετά τήν λέξιν «Σχεδίου» {πέμπτη: γραμμή) των λέξεων
«ή του Σχεδίου Περιοχής ή της Δηλώσεως Πολιτικής».

