
Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 126(Ι) του 2000  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ  

ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ρυθμίσεως 
Οδών και Οικοδομών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος"). 

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(Ι) του 1992 
45(Ι) του 1994 
14(Ι) του 1996 
52(Ι) του 1996 
37(Ι) του 1997 
72(Ι) του 1997 
71(Ι) του 1998 
35(Ι) του 1999 
61(Ι) του 1999 
81(Ι) του 1999 
50(Ι) του 2000
66(Ι) του 2000 

73(Ι) του 2000.

  

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 8 αυτού του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

Προσθήκη νέου 
άρθρου στο βασικό 

νόμο.
«Υπογραφή 
σχεδίων, μελετών 
κλπ. και 
εξαιρέσεις. 

8Α.—(1) Όλα τα σχέδια, σχεδιαγράμματα, μελέτες, συγγραφές, 
υπολογισμοί και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, τα οποία υποβάλλονται 
δυνάμει του παρόντος Νόμου στην αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας, 
θα φέρουν την υπογραφή και τον τίτλο του προσώπου το οποίο τα 
ετοίμασε, το οποίο πρέπει να έχει μια από τις άδειες άσκησης 
επαγγέλματος, που χορηγούνται δυνάμει των διατάξεων των περί 
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμων του 1990 έως 
1997. 

224 του 1990  
106(Ι) του 1992  
15(Ι) του 1993  
31(Ι) του 1993  
53(Ι) του 1993  
44(Ι) του 1996  
34(Ι) του 1997. 

 

  

 (2) Ανεξάρτητα από τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο, όλα τα 
εκπονούμενα σχέδια, σχεδιαγράμματα, συγγραφές, μελέτες, υπολογισμοί 
και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με τα πιο πάνω, τα οποία αφορούν 
οποιαδήποτε οικοδομή, μετατροπή, προσθήκη, επισκευή οικοδομής ή 
διάνοιξη οδού, και 
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 τα οποία υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για έκδοση άδειας, 
υποβάλλονται και υπογράφονται από τα ακόλουθα πρόσωπα: 

 (α) Ότι εκπονείται σε σχέση με αρχιτεκτονική εργασία, από 
αρχιτέκτονα μελετητή· 

 (β) ότι εκπονείται σε σχέση με εργασία πολιτικού μηχανικού, από 
πολιτικό μηχανικό μελετητή. 

41 του 1962 
7 του 1964  

43 του 1966  
41 του 1968  
84 του 1968  

5 του 1970  
49 του 1976  
69 του 1984  

113 του 1985  
175 του 1988  

88 του 1991  
49(Ι) του 1992. 

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) δεν εφαρμόζονται στα πρόσωπα τα 
οποία ήταν εγγεγραμμένα, κατά την 4η Νοεμβρίου 1993, στα μητρώα του 
καταργηθέντος περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμου, τα 
οποία συνεχίζουν να έχουν τα ίδια δικαιώματα αναφορικά με την υπογραφή 
οποιουδήποτε από τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (2), που είχαν 
δυνάμει του πιο πάνω καταργηθέντος νόμου. 

 

(4) Οποιοδήποτε σχέδιο, σχεδιάγραμμα, μελέτη, συγγραφή, 
υπολογισμός και οποιοδήποτε άλλο σχετικό προς αυτά έγγραφο, το οποίο 
υποβάλλεται, δυνάμει του παρόντος άρθρου, στην αρμόδια αρχή, 
συνοδεύεται με έγγραφη βεβαίωση του Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου, όπως καθορίζεται από κοινού από τον Υπουργό 
Εσωτερικών και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, ότι το 
πρόσωπο που ετοίμασε τα πιο πάνω έχει σχετική άδεια άσκησης 
επαγγέλματος δυνάμει του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Κύπρου Νόμου.». 
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