Κ.Δ.Π. 171/2018

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ
ΜΕΡΟ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ
Αριθμός 5096

Παρασκεσή, 29 Iοσνίοσ 2018
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Αριθμός 171
Ο ΠΔΡΗ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ (ΚΔΦ. 2) (ΟΠΩ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ)
(ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 24(1) (Β) ΚΑΗ (ΗΒ) ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΚΔΦ. 2))
____________________
Καλνληζκόο κε βάζε ην άξζξν 24(1)(β)(ηβ)
Σν πκβνύιην ηνπ Παγθύπξηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζ΄ απηό δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 24 ηνπ πεξί Γηθεγόξσλ Νόκνπ Κεθ. 2 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε κέρξη ζήκεξα), εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο
Καλνληζκνύο νη νπνίνη εγθξίζεθαλ από ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 19 Ηνπλίνπ 2018:
ΟΗ ΠΔΡΗ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΩΝ ΑΚΟΤΝΣΩΝ ΓΗΚΖΓΟΡΗΑ
(ΔΞΩΓΗΚΑΣΖΡΗΑΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2018
1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο «Οη πεξί Δπίιπζεο Γηαθνξώλ πνπ πξνθύπηνπλ από Παξνρή
Τπεξεζηώλ ησλ Αζθνύλησλ Γηθεγνξία (Δμσδηθαζηεξηαθέο Τπνζέζεηο) Καλνληζκνί ηνπ 2018» ζην εμήο νη Καλνληζκνί.
2. Γηα ηνπο ζθνπνύο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ, εθηόο αλ πξνθύπηεη δηαθνξεηηθά από ην θείκελν:
«πκβνύιην» ζεκαίλεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Παγθύπξηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ όπσο απηό θαζνξίδεηαη
ζηνλ πεξί Γηθεγόξσλ Νόκν Κεθ.2 σο έρεη ηξνπνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα.
3. Οη Καλνληζκνί εθαξκόδνληαη κόλν γηα παξνρή ππεξεζηώλ από δηθεγόξνπο, γηα ηελ ακνηβή ησλ νπνίσλ δελ
ππάξρεη θακηά πξόλνηα ζε νπνηνπζδήπνηε Γηαδηθαζηηθνύο Καλνληζκνύο πνπ εθδόζεθαλ από ην Αλώηαην Γηθαζηήξην θαη
πεξηιακβάλεη Αζηηθέο θαη Πνηληθέο δηαδηθαζίεο.
4. Ο δηθεγόξνο ακείβεηαη αλάινγα κε ηελ ππεξεζία πνπ παξέρεη αιιά ππνρξενύηαη, ιακβαλνκέλσλ ππόςηλ ησλ
εμαηξέζεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 5, όπσο αμηώλεη ακνηβή γηα ηελ ππεξεζία πνπ παξέρεηαη από απηόλ όπσο απηή θαζνξίδεηαη
από ηνπο Καλνληζκνύο.
5. -(1) Ο δηθεγόξνο απαιιάζζεηαη από ηελ ππνρξέσζε αμίσζεο ακνηβήο όπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο Καλνληζκνύο εάλ
ζπληξέρεη νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:
(α) Τπνγξαθή από ηνλ πειάηε Σύπνπ Γηνξηζκνύ Γηθεγόξνπ ή ζπκθσλίαο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο
πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η,
(β)

εάλ πειάηεο θαη δηθεγόξνο είλαη ζύδπγνη ή ζπλδένληαη κε ζπγγέλεηα κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνύ ή είλαη
ζπλάδειθνη δηθεγόξνη,
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(2)

ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο πελίαο ηνπ πειάηε ηνπ, ν δηθεγόξνο απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο αμίσζεο
νηαζδήπνηε ακνηβήο.

6. Ο δηθεγόξνο νθείιεη λα απνθεύγεη ηελ παξνρή ζπκβνπιώλ ηειεθσληθώο εμαηξνπκέλεο πεξηπηώζεσο ππνζέζεσλ
επείγνπζαο ή ηδηάδνπζαο θύζεο.
7. Ο δηθεγόξνο νθείιεη λα πιεξνθνξεί εθ ησλ πξνηέξσλ ηνλ πειάηε ηνπ γηα ηνλ ηξόπν θαζνξηζκνύ ηεο ακνηβήο ηνπ,
ηδηαίηεξα όηαλ πξόθεηηαη γηα ππνινγηζκό απηήο επί σξηαίαο βάζεσο.
8. Ο δηθεγόξνο νθείιεη λα παξαδίδεη ζηνλ πειάηε ηνπ ινγαξηαζκό γηα ηελ ακνηβή ηνπ κέζα ζε εύινγν θάζε θνξά
ρξνληθό δηάζηεκα θαη ελ πάζε πεξηπηώζεη ην αξγόηεξν κέζα ζε έλα κήλα από ηελ ζηηγκή πνπ ζα ηνπ δεηεζεί απηό από
ηνλ πειάηε ηνπ.
9. Παξάβαζε ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ ζπληζηά πεηζαξρηθό παξάπησκα.
10. Ζ εύινγε ακνηβή δηθεγόξνπ γηα εμσδηθαζηεξηαθή ππόζεζε θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα:
(α) Σν πνιύπινθν ηεο ππόζεζεο·
(β) ηα λνκηθά ζεκεία ηα νπνία εγείξνληαη, ηδηαίηεξα εάλ απηά είλαη λενθαλή (novelpoints)·
(γ) ηελ πείξα θαη εμεηδηθεπκέλε γλώζε ηνπ δηθεγόξνπ θαη ηελ εξγαζία θαη επζύλε ε νπνία απαηηείηαη από απηόλ·
(δ) ηνλ αξηζκό, όγθν θαη ζπνπδαηόηεηα ησλ εγγξάθσλ ηα νπνία ν δηθεγόξνο πξέπεη λα ζπληάμεη ή λα κειεηήζεη·
(ε) ηνλ ηόπν όπνπ δηεμάγεηαη ε εξγαζία ή παξέρνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ·
(ζη) ην ρξόλν ηνλ νπνίν ν δηθεγόξνο ζα αλαιώζεη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ππόζεζεο·
(δ) ηηο πεξηζηάζεηο ππό ηηο νπνίεο δηεμάγεηαη ε ππόζεζε·
(ε) ηε θύζε, ηελ αμία θαη ηελ ζπνπδαηόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππόζεζεο·
(ζ) ηε ζεκαζία ηεο ππόζεζεο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο γηα ηνλ πειάηε.
(η)

ην επείγνλ ηεο ππόζεζεο θαη ηα ρξνληθά πεξηζώξηα ηα νπνία παξέρνληαη ζην δηθεγόξν πξνο δηεθπεξαίσζε ηεο
ππόζεζεο.

11. -(1) Κάζε δηθεγόξνο δύλαηαη λα δεηήζεη πηζηνπνίεζε ηεο ακνηβήο ηνπ από ην πκβνύιην.
(2) Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλαθεξόκελεο ζηελ παξάγξαθν (1) πηζηνπνίεζεο ν Γηθεγόξνο πξέπεη λα παξαδώζεη ζην
Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηα θάησζη έγγξαθα:
(α) Σύπν Γηνξηζκνύ Γηθεγόξνπ, εάλ ππνγξάθεθε ηέηνηνο, όπσο πξνβιέπεηαη, θαη
(β) ιεπηνκεξή θαηάινγν ππεξεζηώλ γηα ηηο νπνίεο δεηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο ακνηβήο.
12. Σν πκβνύιην νθείιεη όπσο απαληήζεη ζηελ αμίσζε ηνπ δηθεγόξνπ γηα πηζηνπνίεζε ηεο ακνηβήο ηνπ ην αξγόηεξν
εληόο ζαξάληα πέληε εκεξώλ από ηελ παξάδνζε ηνπο, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πξνεγνύκελν θαλνληζκό, αλαγθαίσλ
εγγξάθσλ.
13.-(1) Γηα ζθνπνύο δηεπθόιπλζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκώλ ηδξύεηαη Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξώλ πνπ
πξνθύπηνπλ από παξνρή ππεξεζηώλ ησλ Αζθνύλησλ Γηθεγνξία (Δμσδηθαζηεξηαθέο Τπνζέζεηο).
(2) Ζ πην πάλσ Δπηηξνπή απνηειείηαη από ηξεηο δηθεγόξνπο, νη δύν από ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα έρνπλ
ζπκπιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ δεθαπεληαεηή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο.
(3) Γηα ζθνπνύο πεξαηηέξσ δηεπθόιπλζεο θαη επηηάρπλζεο ησλ Καλνληζκώλ ην πκβνύιην δύλαηαη λα πξνρσξήζεη
ζηνλ δηνξηζκό θαη δεύηεξεο Δπηηξνπήο.
(4) Σα κέιε ησλ πην πάλσ Δπηηξνπώλ δηνξίδνληαη από ην πκβνύιηνπ ηνπ Παγθύπξηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ γηα
πεξίνδν ζεηείαο ελόο έηνπο.
(5)

Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο θαη ε εθαξκνδόκελε δηαδηθαζία ξπζκίδεηαη από ην πκβνύιην.

14. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο απηήο ππέρνπλ ζέζε Γηαηηεηηθώλ Απνθάζεσλ ή απνθάζεσλ Γηαηηεηνύ θαη
νηνζδήπνηε από ηνπο δηαδίθνπο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη κε αίηεζε ηνπ ζην Δπαξρηαθό Γηθαζηήξην ηελ εγγξαθή ηνπο
θαη επίζεο όπσο απηέο εθηειεζηνύλ κε ηελ πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία θαη ηνπο ηξόπνπο εθηέιεζεο, όπσο ηζρύεη θαη ζηηο
άιιεο απνθάζεηο ησλ Δπαξρηαθώλ Γηθαζηεξίσλ.
Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ηνθνθόξεο θαη ε Δπηηξνπή ζα έρεη δηθαίσκα λα δηαηάμεη όπσο επηδηθαζζνύλ θαη
ηόθνη ζην ςεθηζζέλ πνζόλ σο ν πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη πλαθώλ Θεκάησλ Νόκνπ 160(Η) ηνπ 1999 θαη
όπσο αθξηβώο νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο.
15. Ζ Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα όπσο δηαηάμεη νπνηνλδήπνηε από ηνπο δηαδίθνπο λα πιεξώζεη ηα έμνδα ηεο
ελώπηνλ ηεο δηαδηθαζίαο, θαζώο επίζεο λα επηδηθάζεη έμνδα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ή επηπιένλ εξγαζία.
16. Κάζε πειάηεο δηθεγόξνπ απνθηά ηα ίδηα δηθαηώκαηα θαη ππόθεηηαη ζηηο ίδηεο ππνρξεώζεηο όπσο θαη ν δηθεγόξνο
ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε νηαζδήπνηε ακνηβήο πνπ έρεη θαηαβιεζεί ή ζα θαηαβιεζεί από απηόλ ζηνλ δηθεγόξν
ηνπ, δπλάκεη ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ.
17. Οπνηνδήπνηε έγγξαθν ην νπνίν ζπληάζζεηαη από δηθεγόξν γηα εμσδηθαζηεξηαθή ππόζεζε πξέπεη λα θέξεη:
(α)

Σν όλνκα ηνπ δηθεγόξνπ ηνπ δηθεγνξηθνύ γξαθείνπ όπνπ αλήθεη, ηε δηεύζπλζε θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ
δηθεγνξηθνύ γξαθείνπ πνπ ην ζπλέηαμε θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ δηθεγόξνπ,

(β)

ηε ζθξαγίδα ηνπ δηθεγνξηθνύ Γξαθείνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I
ΣΤΠΟ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΟΘΕΗ
Ζκεξ. ………………………..
Δγώ ν ………………………………………………… από ………………………………………………………. (δηεύζπλζε
θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο), εμνπζηνδνηώ ην/ηε Γηθεγόξν θ. …………………………………………………….. από ην
δηθεγνξηθό γξαθείν …………………………………………………….. (δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο) όπσο
δηεθπεξαηώζεη ηελ ππόζεζή κνπ ε νπνία πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ θαη ζπκθσλώ λα θαηαβάισ ζε απηόλ ακνηβή
………………. .
πκθσλώ όπσο ην σο άλσ πνζό ηεο δηθεγνξηθήο ακνηβήο θαηαβιεζεί σο αθνινύζσο:

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΟΘΔΖ:

…………………………..
(Τπνγξαθή)
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5096, 29.6.2018

Κ.Δ.Π. 172/2018

Αριθμός 172
ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΩΝ ΔΛΑΥΗΣΩΝ ΟΡΗΩΝ ΑΜΟΗΒΖ ΣΩΝ ΑΚΟΤΝΣΩΝ ΓΗΚΖΓΟΡΗΑ (ΔΞΩΓΗΚΑΣΖΡΗΑΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ)
ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 1985 ΔΩ 2017
___________________
Καηάξγεζε ησλ πεξί ησλ Διαρίζησλ Οξίσλ Ακνηβήο ησλ Αζθνύλησλ Γηθεγνξία (Δμσδηθαζηεξηαθέο Τπνζέζεηο)
Καλνληζκώλ ηνπ 1985 έσο 2017
Γηά ηεο παξνύζεο, νη πεξί ησλ Διαρίζησλ Οξίσλ Ακνηβήο ησλ Αζθνύλησλ Γηθεγνξία (Δμσδηθαζηεξηαθέο Τπνζέζεηο)
Καλνληζκνί ηνπ 1985 έσο 2017 θαηαξγνύληαη, κεηά από ηελ θαηά πιεηνςεθία απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ηνπ Παγθύπξηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ, εκεξνκελίαο 19 Ηνπλίνπ 2018.
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5096, 29.6.2018

Κ.Δ.Π. 173/2018

Αριθμός 173
Ο ΠΔΡΗ ΠΤΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΗ ΜΖ ΠΤΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟ (ΝΟΜΟ 113(Η)/2004)
_____________________
Γλσζηνπνίεζε Αξρεγνύ Αζηπλνκίαο
Ο Αξρεγόο Αζηπλνκίαο αζθώληαο ηηο εμνπζίεο ηνπ θαη ζύκθσλα κε ηνλ Δθηειεζηηθό Καλνληζκό (ΔΔ) 2018/337 ηεο
εο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 5 Μαξηίνπ 2018, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θνηλώλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ γηα ηα πξόηππα
θαη ηηο ηερληθέο απελεξγνπνίεζεο, κε ζθνπό λα δηαζθαιηζηεί όηη ηα απελεξγνπνηεκέλα ππξνβόια όπια θαζίζηαληαη
ακεηάθιεηα αθαηάιιεια γηα ρξήζε, πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ Δθηειεζηηθό Καλνληζκό (ΔΔ) 2015/2403, θαζόξηζε ηα ηέιε γηα ηηο
απελεξγνπνηήζεηο ησλ όπισλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπο σο εμήο:
(α) αεξνβόια

€31,00

(β) πεξίζηξνθα

€45,00

(γ) πηζηόιηα, θπλεγεηηθά, επαλαιεπηηθά

€65,00

(δ) απηόκαηα, εκηαπηόκαηα

€85,00

(ε) πνιπβόια

€120,00

Πεξαηηέξσ ν Αξρεγόο Αζηπλνκίαο γλσζηνπνηεί όηη ηα όπια πνπ έρνπλ απελεξγνπνηεζεί πξηλ ηελ 08/04/2016 θαη ηα
νπνία κεηαβηβάδνληαη ή δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απελεξγνπνηνύληαη πεξαηηέξσ ζύκθσλα κε πξναλαθεξόκελν
Δθηειεζηηθό Καλνληζκό (ΔΔ) 2018/337. Σα ηέιε γηα ηηο πεξαηηέξσ απελεξγνπνηήζεηο είλαη ηα αθόινπζα:
(α) αεξνβόια

€11,00

(β) πεξίζηξνθα

€11,00

(γ) πηζηόιηα, θπλεγεηηθά, επαλαιεπηηθά

€17,00

(δ) απηόκαηα, εκηαπηόκαηα

€23,00

(ε) πνιπβόια

€23,00.
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5096, 29.6.2018

Κ.Δ.Π. 174/2018

Αριθμός 174
ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ
(ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2012
___________________
Γλσζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 7(1)(ζη)
Ο Αξρηεπηζεσξεηήο εθαξκόδνληαο ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηόλ κε βάζε
ηνλ Καλνληζκό 7(1) ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Λεηηνπξγία,
πληήξεζε θαη Έιεγρνο Αλειθπζηήξσλ) Καλνληζκώλ ηνπ 2012, εθδίδεη ηελ παξνύζα
γλσζηνπνίεζε.
πλνπηηθόο ηίηινο.

1. Ζ παξνύζα γλσζηνπνίεζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ
Δξγαζία (Έγθξηζε πληεξεηώλ Αλειθπζηήξσλ) Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2018.

Έγθξηζε πληεξεηώλ
Αλειθπζηήξσλ.
Πίλαθαο.
Δπίζεκε Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα Σξίην (Η):
28.12.2012.

2. Δπεηδή ηα πξόζσπα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηθαλνπνηνύλ
ηα θξηηήξηα ηνπ Καλνληζκνύ 9 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο VΗ ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
ζηελ Δξγαζία (Λεηηνπξγία, πληήξεζε θαη Έιεγρνο Αλειθπζηήξσλ) Καλνληζκώλ ηνπ
2012, εγθξίλνληαη σο πληεξεηέο Αλειθπζηήξσλ, εγγξάθνληαη ζην Μεηξών πληεξεηώλ
Αλειθπζηήξσλ θαη ρνξεγείηαη ζ’ απηά ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό.

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα Σξίην (Η):
24.3.2017.

3. Με ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο θαηαξγείηαη ε πεξί Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Έγθξηζε πληεξεηώλ Αλειθπζηήξσλ) Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2017.
__________________
ΠΗΝΑΚΑ

Α/Α

ΑΡ. ΜΖΣΡΩΟΤ

ΤΝΣΖΡΖΣΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ

1.

Α1

P.Y. ELEVATORLTD

2.

Α2

INTERLIFT (SERVICES) LTD

3.

Α3

ASTYELEVATORS LTD

4.

Α4

AVEROF G. STYLIANIDES (ENGINEERING) LTD

5.

Α5

CYLIFT & EQUIPMENT LTD

6.

Α6

PULSEELECTRONICSLTD

7.

Α7

T.E.P. LIFTS LTD

8.

Α8

OTIS ELEVATOR (CYPRUS) LTD

9.

Α9

KONE ELEVATORS CYPRUS LTD

10.

Α10

GELCO LIFTS LTD

11.

Α13

GT TOPLIFTS LTD

12.

Α14

COLBECK SERVICES LTD

13.

Α15

GGG SWISS TECH LTD

14.

Α16

MCRS LIFT SERVICES LTD

15.

Α17

ΑΝΓΡΔΑ ΠΟΤΛΛΖ

16.

Α18

ANOSIS LIFT SERVICES LTD

17.

Α20

K&P FAST ELEVATOR LTD

18.

Α21

FRANCO ELEVATORS LTD

19.

Α22

SOGEPA LTD

20.

Α25

K-K ELEVATOR CYPRUS LTD

21.

Α28

P.S.D.C. ELECTROSERVICES LTD

22.

Α29

Ν.V. PROFESSIONAL LIFT SERVICES
__________________
Έγηλε ζηηο 6 Ηνπλίνπ 2018.
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Κ.Δ.Π. 175/2018

Αριθμός 175
Ο ΠΔΡΗ ΔΚΥΩΡΖΔΩ ΣΖ ΔΝΑΚΖΔΩ ΣΩΝ ΔΞΟΤΗΩΝ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΔΟΤΩΝ ΔΚ ΣΗΝΟ ΝΟΜΟΤ, ΝΟΜΟ
(ΝΟΜΟ 23 ΣΟΤ 1962)
___________________
Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3(2)
Δγώ, ν Γεώξγηνο Λαθθνηξύπεο, Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ,
αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ κνπ ρνξεγεί ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί Δθρσξήζεσο ηεο
Δλαζθήζεσο ησλ Δμνπζηώλ ησλ Απνξξενπζώλ έθ ηηλνο Νόκνπ, Νόκνπ, Νόκνο 23 ηνπ 1962, κε ηελ
παξνύζα εθρσξώ, ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζην Τπνπξγηθό πκβνύιην από ηα εδάθηα (1), (2) θαη
(3) ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, Κεθάιαην 113 νη νπνίεο είραλ εθρσξεζεί ζηνλ Τπνπξγό
Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ από ηε Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
πεξί Δθρσξήζεσο ηεο Δλαζθήζεσο ησλ Δμνπζηώλ ησλ Απνξξενπζώλ έθ ηηλνο Νόκνπ, Νόκνπ
(Κ.Γ.Π.7/76) θαη ηε Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί Δθρσξήζεσο ηεο Δλαζθήζεσο ησλ
Δμνπζηώλ ησλ Απνξξενπζώλ έθ ηηλνο Νόκνπ, Νόκνπ (Κ.Γ.Π.249/87), εηο ηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ θαη
Δπίζεκν Παξαιήπηε.
___________________

23 ηνπ 1962.

Έγηλε ζηηο 29 Ηνπλίνπ, 2018.
ΓΔΩΡΓΗΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΖ ,
Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ,
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ.
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Κ.Δ.Π. 176/2018

Αριθμός 176
Ο ΠΔΡΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΝΟΜΟ
(ΝΟΜΟΗ 90 ΣΟΤ 1972, 56 ΣΟΤ 1982, 7 ΣΟΤ 1990, 28 ΣΟΤ 1991, 91(Η) ΣΟΤ 1992, 55(Η) ΣΟΤ 1993,
72(Η) ΣΟΤ 1998, 59(Η) ΚΑΗ 142(Η) ΣΟΤ 1999, 241(Η) ΣΟΤ 2002, 29(Η) ΣΟΤ 2005, 135(Η) ΣΟΤ 2006,
11(Η) ΣΟΤ 2007, 46(I), 76(Η), 130(Η) ΚΑΗ 164(Η) ΣΟΤ 2011, 33(Η), 110(Η) ΚΑΗ 150(Η) ΣΟΤ 2012,
20(Η) ΚΑΗ 65(Η) ΣΟΤ 2013, 120(Η) ΣΟΤ 2014, 39(Η) ΚΑΗ 134(Η) ΣΟΤ 2015 ΚΑΗ 24(I) TOY 2016)
___________________
Γηάηαγκα ζύκθσλα κε ην άξζξν 35(1)
Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηό κε βάζε ην άξζξν 35(1) ηνπ πεξί
Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νόκνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 6(3) ηνπ πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ
Δπηπηώζεσλ ζην Πεξηβάιινλ από Οξηζκέλα ρέδηα θαη/ή Πξνγξάκκαηα Νόκνπ, θαζνξίδεη σο Λεπθή Εώλε ηηο πεξηνρέο
ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ γηα ηελ Πεξηνρή Λεπθάξσλ (Σνπηθέο Αξρέο Πάλσ θαη Κάησ Λεπθάξσλ), πνπ δείρλνληαη ζην ζρέδην
κε αξ. T.P.H. 642/2018 θαη πεξηγξάθνληαη σο αθνινύζσο:
(α)

ηηο πεξηνρέο πνπ δείρλνληαη κε θόθθηλε δηαγξάκκηζε (πεξηνρέο εθηόο πθηζηάκελσλ Εσλώλ Αλάπηπμεο Γήισζεο
Πνιηηηθήο Λεπθάξσλ 2014) ζην ζρέδην κε αξ. T.P.H. 642/2018, νη ρξήζεηο πνπ πθίζηαληαη ζηελ πεξηνρή ζα
παξακείλνπλ γεληθά ακεηάβιεηεο θαη νπνηαδήπνηε νηθνδνκηθή εξγαζία θαη δξαζηεξηόηεηα ζα πεξηνξηζηεί ζηηο
νπζηώδεηο θαη απνιύησο απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηώζεσλ
ζην Πεξηβάιινλ από Οξηζκέλα ρέδηα θαη/ή Πξνγξάκκαηα Νόκνπ θαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ ελ ιόγσ πεξηνρώλ,
εηδηθά ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

(β)

ηελ ππόινηπε πεξηνρή ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ Λεπθάξσλ (πθηζηάκελεο Εώλεο Αλάπηπμεο Γήισζεο Πνιηηηθήο
Λεπθάξσλ 2014), ε νπνία δε δηαγξακκίδεηαη ζην ζρέδην κε αξ. T.P.H. 642/2018, ζα ζπλερίζνπλ ε ππνβνιή
αηηήζεσλ, ε άζθεζε πνιενδνκηθνύ ειέγρνπ, νη δξαζηεξηόηεηεο θαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ζύκθσλα κε ηηο
πξόλνηεο ησλ ηζρπνπζώλ Πνιενδνκηθώλ Εσλώλ ηεο Γήισζεο Πνιηηηθήο Λεπθάξσλ 2014.

(γ)

Ζ εθαξκνγή ηεο πξόλνηαο γηα αλέγεξζε κεκνλσκέλεο θαηνηθίαο εθηόο θαζνξηζκέλσλ Εσλώλ Αλάπηπμεο,
αλαζηέιιεηαη ζε όιε ηελ πεξηνρή ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηζρύνο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο.

2. Σν ζρέδην κε αξ. T.P.H. 642/2018, ζην νπνίν νξίδεηαη ε θαζνξηδόκελε Λεπθή Εώλε θαη νη πεξηνρέο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηα (α), (β) θαη (γ) πην πάλσ, ππνγξάθεηαη από ηε Γηεπζύληξηα ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο
θαη είλαη δηαζέζηκν γηα επηζεώξεζε από θάζε ελδηαθεξόκελν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα Κεληξηθά Γξαθεία
θαη ζην Δπαξρηαθό Γξαθείν Λάξλαθαο ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ Πάλσ
Λεπθάξσλ θαη ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάησ Λεπθάξσλ θαη ζηα Γξαθεία ηεο Δπαξρηαθήο Γηνίθεζεο Λάξλαθαο.
3. Σν παξόλ Γηάηαγκα ηζρύεη γηα ρξνληθή πεξίνδν 6 κελώλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ή κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ κε βάζε ηηο πξόλνηεο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νόκνπ, νπνηνδήπνηε από ηα δύν είλαη κηθξόηεξν.
___________________
Έγηλε ζηηο 20 Ηνπλίνπ 2018.
(Τ.Δ. 5.33.23.7.17)
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Αριθμός 177
ΟI ΠΔΡΗ ΓΖΜΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1985 ΔΩ 2018
__________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 85 θαη 87
111 ηνπ 1985
1 ηνπ 1986
8 ηνπ 1986
25 ηνπ 1986
39 ηνπ 1986
50 ηνπ 1986
114 ηνπ 1986
121 ηνπ 1986
149 ηνπ 1986
14 ηνπ 1987
63 ηνπ 1987
165 ηνπ 1987
320 ηνπ 1987
39 ηνπ 1988
204 ηνπ 1988
119 ηνπ 1990
143 ηνπ 1991
190 ηνπ 1991
223 ηνπ 1991
40(Η) ηνπ1992
54(Η) ηνπ 1992
87(Η) ηνπ 1992
23(Η) ηνπ 1994
37(Η) ηνπ 1995
8(Η) ηνπ 1996
65(Η) ηνπ 1996
85(Η) ηνπ 1996
20(Η) ηνπ 1997
112(Η) ηνπ 2001
127(Η) ηνπ 2001
128(Η) ηνπ 2001
139(Η) ηνπ 2001
135(Η) ηνπ 2001
23(Η) ηνπ 2002
227(Η) ηνπ 2002
47(Η) ηνπ 2003
236(Η) ηνπ 2004
53(Η) ηνπ 2005
86(Η) ηνπ 2005
118(Η) ηνπ 2005
127(Η) ηνπ 2005
137(Η) ηνπ 2006
157(Η) ηνπ 2006
25(Η) ηνπ 2007
147(Η) ηνπ 2007
153(Η) ηνπ 2007
19(Η) ηνπ 2008
73(Η) ηνπ 2008
51(Η) ηνπ 2009
97(Η) ηνπ 2009
48(Η) ηνπ 2010
121(Η) ηνπ 2010
30(Η) ηνπ 2011
137(Η) ηνπ 2011
217(Η) ηνπ 2012
95(Η) ηνπ 2013
143(Η) ηνπ 2013
54(Η) ηνπ 2014
119(Η) ηνπ 2014

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ σηήξαο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη
δπλάκεη ησλ άξζξσλ 85 θαη 87 ησλ πεξί Γήκσλ Νόκσλ ηνπ 1985 έσο 2018, εθδίδεη, κε ηελ
έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο:

