ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ
ΜΕΡΟ ΙI
ΑΣΟΜΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ
Αριθμός 4578

Παρασκεσή, 29 Νοεμβρίοσ 2013
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Αριθμός 570
Ο ΠΔΡΗ ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΩΔΩ ΝΟΜΟ
(ΝΟΜΟΗ 15 ΣΟΤ 1962, 25 ΣΟΤ 1983, 148 ΣΟΤ 1985, 84 ΣΟΤ 1988, 92(Η) ΣΟΤ 1992,
63(Η) ΚΑΗ 74(Η) ΣΟΤ 1996, 30(Η) ΣΟΤ 1998, 135(Η) ΣΟΤ 1999 ΚΑΗ 57(Η) ΣΟΤ 2006)
_____________
Γλσζηνπνίεζε Απαιινηξίσζεο
Σν Κνηλνηηθό πκβνύιην Σόρλεο, σο Απαιινηξηώλνπζα Αξρή, γλσζηνπνηεί όηη ε αθίλεηε ηδηνθηεζία πνπ πεξηγξάθεηαη
ζηνλ πην θάησ Πίλαθα είλαη αλαγθαία γηα ηνλ αθόινπζν ζθνπό δεκόζηαο σθέιεηαο, δειαδή γηα ηε δεκηνπξγία ρώξνπ
ζηάζκεπζεο ζηε Σόρλε.
Κάζε πξόζσπν πνπ ηζρπξίδεηαη πσο έρεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ζπκθέξνλ πάλσ ζηελ ηδηνθηεζία πνπ αλαθέξεηαη
πην θάησ θαη θέξεη έλζηαζε ζηε ζθνπνύκελε απαιινηξίσζή ηεο, θαιείηαη, κέζα ζε 30 εκέξεο από ηε δεκνζίεπζε ηεο
γλσζηνπνίεζεο απηήο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα ππνβάιεη έλζηαζε ζηελ Απαιινηξηώλνπζα Αξρή,
κέζσ ηνπ Δπάξρνπ Λάξλαθαο, καδί κε ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ην δηθαίσκα ή ζπκθέξνλ ηνπ, απνδείμεηο γη΄ απηά, θαζώο
θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε έθζεζε γηα ηνπο ιόγνπο ηεο έλζηαζήο ηνπ.
_____________
ΠΗΝΑΚΑ
Ζ ηδησηηθή αθίλεηε ηδηνθηεζία ζηελ θνηλόηεηα Σόρλεο ηεο Δπαξρίαο Λάξλαθαο κε ηεκάρην θαη ζρεηηθά κε ην ηεκάρην
κε ηνλ αθόινπζν αξηζκό θαη ζηνηρεία εγγεγξακκέλνπ ηδηνθηήηε:
Φύιιν/
ρέδην
55/4303V 01

Σκήκα
1

513

Σεκάρην

Μεξίδην
1/1

Όλνκα θαη δηεύζπλζε
Δγγεγξακκέλνπ Ηδηνθηήηε

ΗΩΑΝΝΟΤ ΚΩΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΑ
ΛΑΜΠΟΤΑ 8Α, 7562 ΣΔΡΔΦΑΝΟΤ
________________________________________________________________________________________________
Ζ έθηαζε ηεο πην πάλσ αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο απνηειείηαη από 880 η.κ. πεξίπνπ θαη δείρλεηαη κε θόθθηλν ρξώκα ζην
ζρεηηθό ζρέδην ην ππνγξακκέλν από ηνλ ΄Δπαξρν Λάξλαθαο.
Αληίγξαθν ηνπ πην πάλσ ζρεδίνπ επξίζθεηαη γηα επηζεώξεζε από θάζε ελδηαθεξόκελν πξόζσπν ζην Γξαθείν ηνπ
Δπάξρνπ Λάξλαθαο.
_____________
Έγηλε ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 2013.
(Τ.Δ. 5.3.13.58/2)
ΣΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΟΥΝΖ,
(Έπ. Λ/θαο. 136/52/Μ)
Απαιινηξηώλνπζα Αξρή.
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Καη επεηδή θακηά έλζηαζε δελ έρεη ππνβιεζεί ελαληίνλ ηεο ζθνπνύκελεο απαιινηξίσζεο ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο.
Καη επεηδή, αθνύ ιήθζεθαλ ππόςε όια ηα γεγνλόηα, ζηνηρεία θαη πεξηζηάζεηο, θξίλεηαη ζθόπηκε ε απαιινηξίσζε ηεο
αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο γηα ηνλ πην πάλσ ζθνπό δεκόζηαο σθέιεηαο.
Καη επεηδή ν Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζην Τπνπξγηθό πκβνύιην από ηα άξζξν
6 ηνπ πεξί Αλαγθαζηηθήο Απαιινηξηώζεσο Νόκνπ, ε ελάζθεζε ησλ νπνίσλ ηνπ έρεη εθρσξεζεί από ην Τπνπξγηθό
πκβνύιην, έρεη εγθξίλεη ηελ πην πάλσ απαιινηξίσζε ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ε Απαιινηξηώλνπζα Αξρή, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζ’ απηή ζύκθσλα κε ην
άξζξν 6 ηoπ πεξί Αλαγθαζηηθήο Απαιινηξηώζεσο Νόκνπ, κε ην παξόλ δηαηάζζεη ηελ απαιινηξίσζε ηεο αθίλεηεο
ηδηνθηεζίαο, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ πην πάλσ Νόκνπ.
________________
΄Δγηλε ζηηο 20 Noεκβξίνπ, 2013.
(Τ.Δ. 10.1.19.3)
(ΤΛ.652/1237)
Αριθμός 573
O ΠΔΡΗ ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΩΔΩ ΝΟΜΟ
(ΝΟΜΟΗ 15 ΣΟΤ 1962, 25 ΣΟΤ 1983, 148 TOY 1985, 84 ΣΟΤ 1988, 92(Η )TOY 1992,
63(Η) ΚΑΗ 74(Η) ΣΟΤ 1996, 30(Η) ΣΟΤ 1998 ΚΑΗ 135(Η) ΣΟΤ 1999)
__________________
Γηάηαγκα επίζρεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 15(3)
Δπεηδή κε ηε δηνηθεηηθή πξάμε αξ. 104 πνπ δεκνζηεύηεθε ζην Σξίην Παξάξηεκα (Μέξνο ΗΗ) ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο κε
εκεξνκελία 10 Φεβξνπαξίνπ 1978 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ε γλσζηνπνίεζε απαιινηξηώζεσο») ε Κππξηαθή
Γεκνθξαηία, πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ε Απαιινηξηώλνπζα Αξρή») γλσζηνπνίεζε ζην θνηλό ηελ πξόζεζε ηεο λα
απαιινηξηώζεη νξηζκέλε αθίλεηε ηδηνθηεζία ζηελ θνηλόηεηα Γάιη ηεο Δπαξρίαο Λεπθσζίαο γηα ζθνπνύο δεκόζηαο σθειείαο.
Καη επεηδή, κε ηε δηνηθεηηθή πξάμε αξ. 762 πνπ δεκνζηεύηεθε ζην Σξίην Παξάξηεκα (Μέξνο ΗΗ) ηεο Δπίζεκεο
Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο κε εκεξνκελία 7 Ηνπιίνπ 1978, δηαηάρζεθε ε απαιινηξίσζε ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε απαιινηξηώζεσο γηα ηνπο ζθνπνύο δεκόζηαο σθειείαο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή.
Καη επεηδή, ε Απαιινηξηώλνπζα Αξρή θξίλεη όηη ην κέξνο ηεο απαιινηξησζείζαο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, πνπ πεξηγξάθεηαη
ζηνλ Πίλαθα ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο, είλαη αλαγθαία γηα άιιν ζθνπό δεκόζηαο σθέιεηαο, δειαδή γηα αλαθαηαζθεπή θαη
βειηίσζε ησλ Λεσθόξσλ Αδώληδνο θαη Γηάλλε Γξνύηα.
Γη΄ απηό, ην Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζε απηό ζύκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ
άξζξνπ 15 ηνπ παξόληνο Νόκνπ, κε ην παξόλ δηαηάζζεη ηελ επίζρεζε ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ
Πίλαθα ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο γηα ην ζθνπό δεκόζηαο σθέιεηαο πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ.
__________________
ΠΗΝΑΚΑ
Ζ ηδησηηθή αθίλεηε ηδηνθηεζία ζην Γήκν Ηδαιίνπ ηεο Δπαξρίαο Λεπθσζίαο κε ηεκάρην θαη ζρεηηθά κε ην ηεκάρην κε αξηζκό
883 (πξώελ 119) ηνπ Σκήκαηνο 6, ηνπ Φ/ρ.40/1W1.
Ζ έθηαζε γεο ηεο πην πάλσ αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο απνηειείηαη από 56 η.κ. πεξίπνπ θαη δείρλεηαη κε κπιε ρξώκα ζην
ζρεηηθό ζρέδην ην ππνγξακκέλν από ηελ Αλ. Γηεπζύληξηα ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ κε εκεξνκελία 16 Οθησβξίνπ, 2013.
Αληίγξαθν ηνπ πην πάλσ ζρεδίνπ επξίζθεηαη γηα επηζεώξεζε από θάζε ελδηαθεξόκελν πξόζσπν ζην Γξαθείν ηνπ
Δπάξρνπ Λεπθσζίαο (ΚΥΣ 564/2006) (ΓΑΔ 2482/2006).
__________________
Έγηλε ζηηο 18 Ννεκβξίνπ, 2013
(Τ..Δ. 12.1.1.22)
Αριθμός 574
Ο ΠΔΡΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΝΟΜΟ
(ΝΟΜΟΗ 90 ΣΟΤ 1972, 56 ΣΟΤ 1982, 7 ΣΟΤ 1990, 28 ΣΟΤ 1991, 91(I) ΣΟΤ 1992, 55(Η) ΣΟΤ 1993, 72(Η) ΣΟΤ 1998,
59(Η) KAI 142(Η) ΣΟΤ 1999, 241(Η) ΣΟΤ 2002, 29(Η) ΣΟΤ 2005, 135(Η) ΣΟΤ 2006, 11(Η) ΣΟΤ 2007, 46(Η), 76(Η),
130(Η) KAI 164(Η) ΣΟΤ 2011, 33(Η), 110(Η) KAI 150(Η) ΣΟΤ 2012 ΚΑΗ 20(Η) ΣΟΤ 2013 KAI 65(I) TOY 2013)
______________
Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην άξζξν 18(2)
Με ηελ παξνύζα γλσζηνπνηείηαη όηη, ζύκθσλα κε ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο
Νόκνπ, ν Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ έρεη εθπνλήζεη ην Σνπηθό ρέδην γηα ηελ Πεξηνρή Νόηηα ηεο Λεπθσζίαο, ην νπνίν ξπζκίδεη
ηελ αλάπηπμε ζηε δεκνηηθή πεξηνρή Ηδαιίνπ θαη ζηηο θνηλόηεηεο Αγία Βαξβάξα, Αιάκπξα, Λύκπηα θαη Πέξα Υσξίν – Νήζνπ
2. Σν Σνπηθό ρέδην γηα ηελ Πεξηνρή Νόηηα ηεο Λεπθσζίαο πεξηιακβάλεη σο αλαπόζπαζηα κέξε ηνπ:
(α) Σν θπξίσο έγγξαθν κε ηίηιν «Σνπηθό ρέδην γηα ηελ Πεξηνρή Νόηηα ηεο Λεπθσζίαο – Πξόλνηεο θαη Μέηξα Πνιηηηθήο»
κε ηελ έλδεημε «Γεκνζίεπζε 2013» θαη εκεξνκελία 2013.
(β) Σν έγγξαθν κε ηίηιν «Παξαξηήκαηα Σνπηθώλ ρεδίσλ 2012» κε ηελ έλδεημε «Δγθξηκέλα 2012» θαη εκεξνκελία 2012.
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(γ) εηξά ζρεδίσλ δηαθόξσλ θιηκάθσλ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζην θπξίσο έγγξαθν ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ.
(δ) εηξά ζρεδίσλ δηαθόξσλ θιηκάθσλ, κε ξπκνηνκίεο λέσλ ραξάμεσλ δξόκσλ πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο.
3. Αληίγξαθα ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ γηα ηελ Πεξηνρή Νόηηα ηεο Λεπθσζίαο 2013 έρνπλ θαηαηεζεί ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ
Ηδαιίνπ θαη ησλ Κνηλνηηθώλ πκβνπιίσλ Αγίαο Βαξβάξαο, Αιάκπξαο, Λπκπηώλ θαη Πέξα Υσξίνπ – Νήζνπ, ζηελ Δπαξρηαθή
Γηνίθεζε Λεπθσζίαο θαη ζηα Κεληξηθά θαη Δπαξρηαθό Γξαθείν Λεπθσζίαο ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, θαη είλαη
δηαζέζηκα γηα επηζεώξεζε από θάζε ελδηαθεξόκελν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Σα έγγξαθα θαη ζρέδηα ηνπ
Σνπηθνύ ρεδίνπ είλαη επίζεο αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
www.moi.gov.cy, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο κε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
www.moi.gov.cy/tph.
4. ύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 18(5) ηνπ Νόκνπ, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελώλ από ηελ
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο, θάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη ζηνλ Τπνπξγό
Δζσηεξηθώλ αηηηνινγεκέλε έλζηαζε θαηά ησλ πξνλνηώλ ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ γηα ηελ Πεξηνρή Νόηηα ηεο Λεπθσζίαο,
βαζηδόκελε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο.
______________
Έγηλε ζηηο 26 Ννεκβξίνπ 2013.
ΩΚΡΑΣΖ ΥΑΗΚΟ,
Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ.
(Τ.Δ. 5.33.23.2/15)
Αριθμός 575
ΟΗ ΠΔΡΗ ΛΗΜΔΝΔΡΓΑΣΩΝ (ΡΤΘΜΗΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ) ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1960-2012
ΛΗΜΔΝΗΚΑ ΤΜΒΟΤΛΗΑ
Ίδξπζε πκβνπιίνπ Ληκελεξγαζίαο γηα ηα Ληκάληα Λάξλαθαο θαη Βαζηιηθνύ ζύκθσλα ην άξζξν 3 εδάθην (1) ησλ πεξί
Ληκελεξγαηώλ (Ρύζκηζε Απαζρόιεζεο) Νόκσλ ηνπ 1960-2012
ΣΟ ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΔΩ ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΛΗΜΔΝΔΡΓΑΣΩΝ (ΛΔΜΔΟΤ, ΑΜΜΟΥΩΣΟΤ ΚΑΗ ΛΑΡΝΑΚΑ)
ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΣΟΤ 1953 (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5)
______________
Κύξηνη Αληηπξόζσπνη θαη αλαπιεξσηέο απηώλ νξηδόκελνη
ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο ηεο Απαζρόιεζεο Ληκελεξγαηώλ Νόκνπ
Γλσζηνπνηείηαη όηη κε ην παξόλ δηνξίδνληαη σο κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Ληκελεξγαζίαο Λάξλαθαο/Βαζηιηθνύ ν θ. Γεώξγηνο
Παξνύηεο θαη ε θα Αλησλία Λνΐδνπ ζε αληηθαηάζηαζε ηεο θαο Γάθλε Φηλνπνύινπ θαη ηνπ θ. Θεόδσξνπ Κσλζηαληίλνπ ιόγσ
αθππεξέηεζεο.
______________
Έγηλε ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 2013.
ΓΔΩΡΓΗΑ ΑΗΜΗΛΗΑΝΗΓΟΤ,
Τπνπξγόο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.

Αριθμός 576
Ο ΠΔΡΗ ΔΚΥΩΡΖΔΩ ΣΖ ΔΝΑΚΖΔΩ ΣΩΝ ΔΞΟΤΗΩΝ
ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΔΟΤΩΝ ΔΚ ΣΗΝΟ ΝΟΜΟΤ, ΝΟΜΟ
(ΝΟΜΟ 23 ΣΟΤ 1962)
________________
Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ εθρώξεζε εμνπζηώλ ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ,
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3(2) ηνπ πην πάλσ Νόκνπ
θαη ηνπ πεξί Αιινδαπώλ θαη Μεηαλαζηεύζεσο Νόκνπ (Κεθ. 105)
θαη Νόκνη 2 ηνπ 1972 έσο 8(Η) ηνπ 2007
Γλσζηνπνηείηαη όηη ν Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηόλ από ην εδάθην (2) ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ πεξί Δθρσξήζεσο ησλ Δμνπζηώλ ησλ Απνξξενπζώλ έθ ηηλνο Νόκνπ, Νόκνπ, Νόκνο 23 ηνπ 1962 θαη ηνπ πεξί
Αιινδαπώλ θαη Μεηαλαζηεύζεσο Νόκνπ, εθρσξεί ζηελ θα Υξπζηάιια Κνύηηα-Λνΐδνπ, Αλώηεξε Γηνηθεηηθό Λεηηνπξγό,
Γ.Γ.Π., ηηο εμνπζίεο ηηο νπνίεο ν Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ αζθεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 13(2), 14(1) θαη 19(1)(ι)
ηνπ πεξί Αιινδαπώλ θαη Μεηαλαζηεύζεσο Νόκνπ (Κεθ. 105) θαη Νόκνη 2 ηνπ 1972 έσο 8(Η) ηνπ 2007, από ηηο 20 κέρξη θαη
ηηο 24 Ννεκβξίνπ 2013.
Με ην παξόλ Γηάηαγκα, ην Γηάηαγκα πνπ εθδόζεθε ζηηο 16 Μαΐνπ 2013 θαη αθνξνύζε ηελ εθρώξεζε ησλ εμνπζηώλ πνπ
παξέρνληαη ζηνλ Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ από ηα πην πάλσ αλαθεξόκελα άξζξα ηνπ Νόκνπ, δελ επεξεάδεηαη θαη εμαθνινπζεί
λα πθίζηαηαη.
________________
Λεπθσζία, 20 Ννεκβξίνπ 2013.
ΩΚΡΑΣΖ ΥΑΗΚΟ,
Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ.
(Τ.Δ. 3.1.3.2/4)

