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Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 35(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ 

ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδο

μών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο 
βασικός νόμος"). 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη του ακό
λουθου νέου ορισμού στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά: 

«'στηθαίο' σημαίνει προστατευτική κατασκευή που ανεγείρεται ή εγκα
θίσταται μόνιμα σε βεράντες και μπαλκόνια, καθώς επίσης και σε στέγη 
(ταράτσα) οικοδομής, σε περίπτωση που σ' αυτή οδηγεί κλιμακοστάσιο, 
και περιλαμβάνει τοίχο ή οποιαδήποτε άλλη προστατευτική κατασκευή.». 
3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων ειδι

κών διατάξεων: 
(1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόμου 

ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, το στηθαίο που 
ανεγείρεται σε οποιοδήποτε όροφο οικοδομής, καθώς και στο ισό
γειο, όπου αυτό απαιτείται, έχει ελάχιστο καθαρό ύψος 1,10 μ. 

(2) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονι
σμούς.». 

«Ειδικές 
διατάξεις. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 96. 

14 του 1959 
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 
80 του 1982 
15 του 1983 
9 του 1986 

115 του 1986 
199 του 1986 
53 του 1987 
87 του 1987 

316 του 1987 
108 του 1988 
243 του 1988 
122 του 1990 

97(1) του 1992 
45(1) του 1994 
14(1) του 1996 
52(1) του 1996 
37(1) του 1997 
72(1) του 1997 
71(1) του 1998. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Προσθήκη 
ειδικών 
διατάξεων 
στο βασικό 
νόμο. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


