
E.E., Παρ. I, 2673 Ν. 108/88 
Αρ. 2335, 1.7.88 

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 108 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 και θα αναγιγνώσκηται 
ομού μετά των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμων (εν τοις 
εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το άρθρον 3 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εκ του 
εδαφίου (1) αυτού διαγραφής της παραγράφου (ε) και αντικαταστάσεως 
της διά της ακολούθου νέας παραγράφου: 

«(ε) να μετατρέψη ή επιτρέψη ή ανεχθή την μετατροπήν της 
εγκεκριμένης χρήσεως μιας οικοδομής·». 

3. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εις το εδάφιον (3) αυτού προσθήκης, μετά την παρά

γραφαν (α), της ακολούθου νέας παραγράφου (β), της υφιστα
μένης παραγράφου (β) αναγραμματιζομένης ως παραγράφου (γ): 

«(β) εις περιπτώσεις μετατροπής της εγκεκριμένης χρήσεως 
της οικοδομής, την διακοπήν της μετατροπής της εγκε
κριμένης χρήσεως της οικοδομής εντός τοιαύτης προθε
σμίας, ως προβλέπεται εν τω διατάγματι του Δικα
στηρίου, αλλά μη υπερβαινούσης τους δύο μήνας, εκτός 
εάν προ της παρελεύσεως της τοιαύτης προθεσμίας 
εξασφαλισθή άδεια μετατροπής της εγκεκριμένης 
χρήσεως παρά τις αρμοδίας αρχής*»·και 

(β) διά της ενθέσεως εις το εδάφιον 3(A) αυτού, ευθύς μετά την 
λέξιν «οδόν», των λέξεων «ή την υπό μετατροπήν της εγκε
κριμένης χρήσεως της οικοδομήν». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 96. 

14 του 1959 
67 του 1963 
6 του 1964 
12 του 1969 
38 του 1969 
13 του 1974 
28 του 1974 
24 του 1978 
25 του 1979 
80 του 1982 
15 του 1983 
9 του 1986 

115 του 1986 
199 του 1986 
53 του 1987 
87 του 1987 
316 του 1987. 
Τροποποίησις 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 


