Ιστορικό αλλαγών στους γεωγραφικούς κωδικούς από το 2001
Αλλαγές στους δήμους/κοινότητες και ενορίες από το 2001 μέχρι και την 1.10.2011:
Οι κωδικοί 1462, 5353, 5354 και 6013 έχουν καταργηθεί λόγω των ακόλουθων αλλαγών που έχουν γίνει:
1.

2.
3.

Η κοινότητα Αγίου Θεοδώρου (Τιλλιρίας) με κωδικό 1462, η οποία αποτελούταν από τρεις ενορίες
– τον Άγιο Θεόδωρο, τη Μανσούρα και το Μοσφίλι - δεν υφίσταται πλέον. Έχει υποδιαιρεθεί σε
τρεις κοινότητες – τον Άγιο Θεόδωρο Τιλλιρίας, τη Μανσούρα και το Μοσφίλι με τους κωδικούς
1466, 1467 και 1468 αντίστοιχα.
Οι κοινότητες Πάνω και Κάτω Αμιάντου (με γεωγραφικό κωδικό 5353 και 5354 αντίστοιχα) έχουν
συγχωνευθεί σε μία κοινότητα – τον Αμίαντο – και σ’ αυτήν έχει δοθεί ο κωδικός 5355.
Η κοινότητα Κολώνη (με κωδικό 6013) δεν υφίσταται πλέον ως κοινότητα και έχει ενταχθεί ως
ενορία του Δήμου Γεροσκήπου με τον κωδικό 6010-02. Ο Δήμος Γεροσκήπου έχει υποδιαιρεθεί
σε δύο ενορίες, τη Γεροσκήπου και την Κολώνη με κωδικούς 6010-01 και 6010-02 αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, οι ακόλουθες αλλαγές σημειώθηκαν μέσα στην ίδια δεκαετία:
4.
5.

Ο δήμος Ιδαλίου (1107) υποδιαιρέθηκε σε δύο ενορίες –τον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη και την
Παναγία Ευαγγελίστρια με κωδικούς 1107-01 και 1107-02 αντίστοιχα.
Ο δήμος Αραδίππου (4010) υποδιαιρέθηκε σε τρεις ενορίες –τον Άγιο Φανούριο, τον Απόστολο
Λουκά και το Βλάχο με κωδικούς 4010-01, 4010-02 και 4010-03 αντίστοιχα.

Αλλαγές στους δήμους/κοινότητες και ενορίες που σημειώθηκαν το Νοέμβριο του 2011:
1.
2.

Οι κοινότητες Δρομολαξιά και Μενεού έχουν ενοποιηθεί σε ένα δήμο με το όνομα ΔρομολαξιάΜενεού, με γεωγραφικό κωδικό 4014. Ο εν λόγω δήμος υποδιαιρείται σε δύο ενορίες: τη
Δρομολαξιά με κωδικό 4014-01 και το Μενεού με κωδικό 4014-02.
Οι κοινότητες Γερίου (1024), Τσερίου (1225), Σωτήρας Αμμοχώστου (3103), Δρομολαξιάς –
Μενεού (4014), Λιβαδιών Λάρνακας (4011) και Ύψωνα (5021) ανακηρύχθηκαν δήμοι το
Νοέμβριο του 2011.

Αλλαγές στους δήμους/κοινότητες και ενορίες που σημειώθηκαν εντός του 2015:
1.
2.

Η κοινότητα Κολοσσίου (με γεωγραφικό κωδικό 5210) η οποία αποτελούταν από τις ενορίες
Αποστόλου Ανδρέα και Αγίου Λουκά (με γεωγραφικούς κωδικούς 5210-01 και 5210-02
αντίστοιχα) δεν υποδιαιρείται πλέον σε ενορίες.
Έχει ιδρυθεί νέα κοινότητα με την ονομασία Τρόοδος και γεωγραφικό κωδικό 5356.

Όλες οι αποφάσεις για αλλαγές σε δήμους/κοινότητες και ενορίες λαμβάνονται από το Υπουργείο
Εσωτερικών το οποίο στη συνέχεια υποβάλλει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Οι
αλλαγές υιοθετούνται μόνο μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ακολούθως η Στατιστική
Υπηρεσία έχει την ευθύνη για την καταχώρηση των στατιστικών κωδικών της κάθε νέας γεωγραφικής
οντότητας.

Record of changes in the geographical codes from 2001
Changes in municipalities/communities and quarters that occurred from 2001 up to 1.10.2011:
The geocodes 1462, 5353, 5354 and 6013 have been annulled due to the following changes:
1.

2.
3.

Agios Theodoros (Tillirias) community with geocode 1462, which was constituted by three
quarters – Agios Theodoros, Mansoura and Mosfili – does no longer exist. This community has
been divided into three new communities – Agios Theodoros Tillirias, Mansoura and Mosfili with
geocodes 1466, 1467 and 1468, respectively.
The communities Pano Amiantos and Kato Amiantos (with geographical codes 5353 and 5354
respectively) have been merged into one community – Amiantos, with geocode 5355.
Koloni community (geocode 6013) is no longer a community, but a quarter of the Geroskipou
municipality with geocode 6010-02. Geroskipou municipality has been subdivided into two
quarters, Geroskipou and Koloni with geocodes 6010-01 and 6010-02, respectively.

Furthermore, the following changes have also occurred in that decade:
4.
5.

Dali municipality (1107) has been subdivided into two quarters – Agioi Konstantinos & Eleni and
Panagia Evangelistria with geocodes 1107-01 and 1107-02, respectively.
Aradippou municipality (4010) has been subdivided into three quarters - Agios Fanourios,
Apostolos Loukas and Vlachos - with geocodes 4010-01, 4010-02 and 4010-03 respectively.

Changes in municipalities/communities and quarters that occurred in November of 2011:
1.
2.

The communities Dromolaxia and Meneou have merged into one municipality, namely
Dromolaxia – Meneou, with geocode 4014. This municipality is subdivided into two quarters:
Dromolaxia with geocode 4014-01 and Meneou with geocode 4014-02.
The communities Geri (1024), Tseri (1225), Sotira Ammochostou (3103), Dromolaxia – Meneou
(4014), Livadia Larnakas (4011) and Ypsonas (5021) have been declared municipalities.

Changes in municipalities/communities and quarters that occurred in the year 2015:
1.
2.

The community of Kolossi (geocode 5210) which was constituted by the two quarters Apostolos
Andreas and Agios Loukas (geocodes 5210-01 and 5210-02 respectively) is no longer subdivided
into quarters.
A new community (Troodos) has been established with geocode 5356.

All decisions for a change in municipalities/communities and quarters are taken by the Ministry of Interior,
which then submits a proposal to the Council of Ministers for approval. The changes are adopted only
after having received the approval of the Council of Ministers and subsequently the Statistical Service has
the responsibility of registering the statistical code of the new geographical entity.

