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Αριθμός 593 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 15 ΤΟΥ 1962, 25 ΤΟΥ 1983, 148 ΤΟΥ 1985, 84 ΤΟΥ 1988, 92(Ι) ΤΟΥ 1992, 63(Ι) ΚΑΙ 74(Ι) ΤΟΥ 1996,  
30(Ι) ΤΟΥ 1998, 135(Ι) ΤΟΥ 1999, 57(Ι) ΤΟΥ 2006 KAI 61(I) TOY 2014) 

__________________ 

                                                         Διάταγμα Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6 

Επειδή με τη Διοικητική Πράξη με αρ. 412 που δημοσιεύτηκε στο Παράρτημα Τρίτο, Μέρος ΙΙ, της Επίσημης 
Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αριθμό 5114 και ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2022, η Κυπριακή Δημοκρατία, 
Απαλλοτριώνουσα Αρχή, εξέδωσε Γνωστοποίηση Απαλλοτριώσεως και περιγραφή και λεπτομέρειες της ακίνητης 
ιδιοκτησίας (που στο εξής θα αναφέρεται ως «η ακίνητη ιδιοκτησία»), η οποία είναι αναγκαία για τους σκοπούς δημόσιας 
ωφέλειας που καθορίζονται σε αυτή, δηλ. για τη διεξαγωγή αρχαιολογικών ανασκαφών ή τη διατήρηση, προστασία και 
συντήρηση των αρχαιολογικών καταλοίπων, ή τη διατήρηση της στρωματογραφίας ή τη διαμόρφωση και ανάδειξη του 
αρχαιολογικού χώρου του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς της Επαρχίας Πάφου και καλούσε κάθε πρόσωπο που ισχυρίζεται 
πως έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία και ενίσταται στη σκοπούμενη απαλλοτρίωσή 
της να υποβάλει την ένστασή του μαζί με αποδείξεις και λόγους για υποστήριξή της μέσα στην προθεσμία που 
καθορίζεται στην πιο πάνω Γνωστοποίηση.   

Και επειδή  καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε εναντίον της σκοπούμενης απαλλοτριώσεως της ακίνητης ιδιοκτησίας.  

Και επειδή, αφού λήφθηκαν υπόψη όλες γενικά οι περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να απαλλοτριωθεί η ακίνητη 
ιδιοκτησία για τους σκοπούς που καθορίζονται στην πιο πάνω Γνωστοποίηση. 

Για τους λόγους αυτούς ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται 
στο Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου και που η άσκησή 
τους ανατέθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σε αυτόν, με το παρόν διατάσσει την απαλλοτρίωση της ακίνητης 
ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου ( 9/ΚΧΤ/184/2021, 6/ΔΑΕ/206/2021). 

__________________ 

Έγινε στις 30 Νοεμβρίου 2022. 
 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Απαλλοτριούσα Αρχή. 

(Υ.Μ.Ε.Ε. 12.01.006.102.002) 
(Τ.Α. 12.01.005.112)                      



888 

 
Αριθμός 594 

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 15 ΤΟΥ 1962, 25 ΤΟΥ 1983, 148 ΤΟΥ 1985, 84 ΤΟΥ 1988, 92(Ι) ΤΟΥ 1992,  

63(Ι) ΚΑΙ 74(Ι) ΤΟΥ 1996, 30(Ι) ΤΟΥ 1998, 135(Ι) ΤΟΥ 1999, 57(Ι) ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 61(Ι) ΤΟΥ 2014) 
_____________________ 

Διάταγμα Απαλλοτρίωσης δυνάμει του άρθρου 6 

Επειδή με τη διοικητική πράξη αρ. 423 που δημοσιεύθηκε στο Τρίτο Παράρτημα (Μέρος ΙΙ) της Επίσημης Εφημερίδας 
της Δημοκρατίας με αρ. 5115 και ημερομηνία 23.9.2022, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, ως Απαλλοτριώνουσα 
Αρχή, εξέδωσε Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης και περιγραφή και λεπτομέρειες της ακίνητης ιδιοκτησίας (που στο εξής 
θα αναφέρεται ως «η ακίνητη ιδιοκτησία») η οποία είναι αναγκαία για τους σκοπούς δημόσιας ωφέλειας που 
καθορίζονται σ' αυτή, δηλαδή για τη δημιουργία αντλιοστασίου λυμάτων για τη λειτουργία του αποχετευτικού 
συστήματος, και καλούσε κάθε πρόσωπο που ισχυρίζεται πως έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον πάνω στην 
ακίνητη ιδιοκτησία και φέρει ένσταση στη σκοπούμενη απαλλοτρίωσή της να υποβάλει την ένστασή του μαζί με 
αποδείξεις και λόγους για υποστήριξή της μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην πιο πάνω γνωστοποίηση. 

       Και επειδή καμία ένσταση δεν έχει υποβληθεί εναντίον της σκοπούμενης απαλλοτρίωσης της ακίνητης ιδιοκτησίας. 

       Και επειδή, αφού λήφθηκαν υπόψη όλες γενικά οι περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να απαλλοτριωθεί η ακίνητη 
ιδιοκτησία για τους σκοπούς που καθορίζονται στην πιο πάνω γνωστοποίηση. 

        Και επειδή ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται στο Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα 
με το άρθρο 6 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου και που η άσκησή τους ανατέθηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο σ’ αυτόν, έχει εγκρίνει την πιο πάνω απαλλοτρίωση της ακίνητης ιδιοκτησίας. 

        Για τους λόγους αυτούς, η Απαλλοτριώνουσα Αρχή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτή σύμφωνα με 
το άρθρο 6 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου, με το παρόν διατάσσει την απαλλοτρίωση της ακίνητης 
ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου. 

____________________ 

Έγινε στις 16 Δεκεμβρίου 2022. 
                       ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 
                         ΛΑΡΝΑΚΑΣ, 
                          Απαλλοτριώνουσα Αρχή. 
 
(Υ.Ε. 02.12.005.001.011) 
(Σ.Α.Λ. 2.4.21.09.01.1862) 
 
 
 
Αριθμός 595 

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 15 ΤΟΥ 1962, 25 ΤΟΥ 1983, 148 ΤΟΥ 1985, 84 ΤΟΥ 1988, 92(Ι) ΤΟΥ 1992, 63(Ι) ΚΑΙ 74(Ι) ΤΟΥ 1996,  

30(Ι) ΤΟΥ 1998, 135(Ι) ΤΟΥ 1999, 57(Ι) ΤΟΥ 2006 KAI 61(I) TOY 2014) 

___________________ 

                                                         Διάταγμα Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6 

Επειδή με τη Διοικητική Πράξη με αρ. 452 που δημοσιεύτηκε στο Παράρτημα Τρίτο, Μέρος ΙΙ, της Επίσημης 
Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αριθμό 5119 και ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 2022, η Κυπριακή Δημοκρατία, 
Απαλλοτριώνουσα Αρχή, εξέδωσε Γνωστοποίηση Απαλλοτριώσεως και περιγραφή και λεπτομέρειες της ακίνητης 
ιδιοκτησίας (που στο εξής θα αναφέρεται ως «η ακίνητη ιδιοκτησία»), η οποία είναι αναγκαία για τους σκοπούς δημόσιας 
ωφέλειας που καθορίζονται σε αυτή, δηλ. για τη διεξαγωγή αρχαιολογικών ανασκαφών ή τη διατήρηση, προστασία και 
συντήρηση των αρχαιολογικών καταλοίπων, ή τη διατήρηση της στρωματογραφίας ή την αξιοποίηση  διαμόρφωση και 
ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στην Κοινότητα Κουκλιών της Επαρχίας Πάφου και καλούσε κάθε πρόσωπο που 
ισχυρίζεται πως έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία και ενίσταται στη σκοπούμενη 
απαλλοτρίωσή της να υποβάλει την ένστασή του μαζί με αποδείξεις και λόγους για υποστήριξή της μέσα στην προθεσμία 
που καθορίζεται στην πιο πάνω Γνωστοποίηση.   

Και επειδή  καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε εναντίον της σκοπούμενης απαλλοτριώσεως της ακίνητης ιδιοκτησίας.  

Και επειδή, αφού λήφθηκαν υπόψη όλες γενικά οι περιστάσεις, κρίνεται σκόπιμο να απαλλοτριωθεί η ακίνητη 
ιδιοκτησία για τους σκοπούς που καθορίζονται στην πιο πάνω Γνωστοποίηση. 

Για τους λόγους αυτούς ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται 
στο Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου και που η άσκησή 
τους ανατέθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σε αυτόν, με το παρόν διατάσσει την απαλλοτρίωση της ακίνητης 
ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου ( 9/ΚΧΤ/371/2018, 6/ΔΑΕ/372/2018). 

_________________ 

Έγινε στις 30 Νοεμβρίου  2022. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Απαλλοτριώνουσα Αρχή. 
(Υ.Μ.Ε.Ε. 12.01.006.059.002) 
(Τ.Α. 12.01.005.106)                       
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Αριθμός 596 

Ο  ΠΕΡΙ  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ  ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ  15  ΤΟΥ 1962, 25  ΤΟΥ 1983, 148  ΤΟΥ 1985, 84 ΤΟΥ 1988, 92(Ι) ΤΟΥ  1992, 63(Ι) ΚΑΙ 74(Ι) ΤΟΥ 1996,  

30(Ι) ΤΟΥ 1998, 135(Ι) ΤΟΥ 1999, 57(Ι) ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 61(Ι) ΤΟΥ 2014) 
___________________ 

Διάταγμα ανάκλησης σύμφωνα με το άρθρο 7 

Επειδή με τη γνωστοποίηση με αρ. 707 που δημοσιεύτηκε στο Μέρος ΙΙ, του Τρίτου Παραρτήματος της Eπίσημης 
Εφημερίδας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020 (που θα αναφέρεται στο εξής ως «η γνωστοποίηση           
αρ. 707), η Κυπριακή Δημοκρατία (που θα αναφέρεται στο εξής ως «η Απαλλοτριώνουσα Αρχή»), εξέδωσε 
γνωστοποίηση απαλλοτρίωσης και περιγραφή και λεπτομέρειες της ακίνητης ιδιοκτησίας που είναι αναγκαία για τους 
σκοπούς δημόσιας ωφέλειας που καθορίζονται στη γνωστοποίηση. 

Και επειδή με το διάταγμα απαλλοτρίωσης με αρ. 543 που δημοσιεύτηκε στο Μέρος ΙΙ, του Τρίτου Παραρτήματος της 
Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2021 (που θα αναφέρεται στο εξής ως το Διάταγμα 
με αρ. 543) διατάχθηκε η απαλλοτρίωση της ακίνητης ιδιοκτησίας που περιγράφεται στη γνωστοποίηση αρ. 707. 

Και επειδή η Απαλλοτριώνουσα Αρχή θεωρεί ότι η ακίνητη ιδιοκτησία που περιγράφεται στον Πίνακα του διατάγματος 
αυτού, η οποία είναι μέρος της ακίνητης ιδιοκτησίας που περιγράφεται στη γνωστοποίηση αρ. 707 και στο διάταγμα με   
αρ. 543 παραχωρήθηκε με όρους της άδειας ανάπτυξης. 

Και επειδή σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου δεν καταβλήθηκε ή κατατέθηκε 
αποζημίωση σε σχέση με την απαλλοτρίωση της ακίνητης ιδιοκτησίας που περιγράφεται στον πίνακα του διατάγματος 
αυτού. 

Για τους λόγους αυτούς, ο Υπουργός Εσωτερικών ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται στο Υπουργικό 
Συμβούλιο από το άρθρο 7 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου και που η άσκησή τους ανατέθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο σ΄ αυτόν, με το παρόν ανακαλεί τη γνωστοποίηση αρ. 707 και το διάταγμα αρ. 543, για όσο μέρος 
αυτά αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία που περιγράφεται στον Πίνακα του διατάγματος αυτού. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 

Η ιδιωτική ακίνητη ιδιοκτησία στην Ενορία Άγιος Παύλος, του Δήμου Πάφου, της Επαρχίας Πάφου, με τεμάχια  και  
σχετικά  με  τα  τεμάχια  όπως περιγράφονται πιο κάτω:  

Δήμος: Πάφος 

Ενορία: Άγιος Παύλος 

Φ/Σχ: 51/030201 

Τμήμα: 02 

Τεμάχια: 74 (όλο), 75 (όλο), 78 (όλο), 630 (όλο). 

Φ/Σχ: 51/030104 

Τμήμα: 02 

Τεμάχια: 212 (όλο), 478 (όλο), 627 (όλο), 476 (όλο). 

Η έκταση γης της πιο πάνω ακίνητης ιδιοκτησίας αποτελείται από 309  τ.μ. περίπου και δείχνεται με κίτρινο χρώμα 
στο σχετικό σχέδιο το υπογραμμένο από τον Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με ημερομηνία 29 
Νοεμβρίου 2022. 

Αντίγραφο του πιο πάνω σχεδίου ευρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο Γραφείο του 
Επάρχου  Πάφου (ΚΧΤ 289/2020, ΔΑΕ 340/2022). 

_________________ 

Έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 2022. 
                                                                                                                                       (Υ.Ε 16.05.010.003) 

(Τ.Π.Ο. 16.05.028.006.086.003.001, 
             16.05.028.006.086.006.001, 
             16.05.028.006.086.002.001) 

 
 
 
 
Αριθμός 597 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ  2023 
_______________ 

Διάταγμα  για  την  Προκήρυξη 
των  Προεδρικών  Εκλογών 

Επειδή η περίοδος της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας λήγει την 28η Φεβρουαρίου, 2023, και επειδή η 
εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να διεξαχθεί πριν εκπνεύσει η περίοδος της θητείας του απερχόμενου 
Προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την 
ημέρα που λήγει η προεδρική θητεία της πιο πάνω περιόδου. 
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Γι’ αυτό, εγώ ο Νίκος Νουρής, Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται από το εδάφιο (1) 

του άρθρου 7 των περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμων του 1959 έως 2022, με το 
Διάταγμα αυτό προκηρύσσω την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και ορίζω την 5η Ιανουαρίου 2023, ως την ημέρα 
κατά την οποία θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες, για την εκλογή Προέδρου, για την προεδρική θητεία που αρχίζει την 
ημέρα εγκατάστασης του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. 

_________________ 

Λευκωσία, 23 Δεκεμβρίου 2022. 
ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ, 

Υπουργός Εσωτερικών. 
 
 

 
 
 
 
Αριθμός 598  

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ  2023 
_____________ 

Διορισμός Γενικού Εφόρου και Βοηθού Γενικού Εφόρου Προεδρικής Εκλογής 

Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτόν από το εδάφιο (1) του άρθρου 8 των περί 
Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμων του 1959 έως 2022 διορίζει τους: 
 

(α) Κώστα Α. Κωνσταντίνου ως Γενικό Έφορο Προεδρικής Εκλογής, και 
  
(β) Μενέλαο Βασιλείου ως Βοηθό Γενικό  Έφορο Προεδρικής Εκλογής. 

__________________ 

Λευκωσία, 23 Δεκεμβρίου 2022. 
ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ, 

Υπουργός Εσωτερικών. 
 

 
 
 
Αριθμός 599 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ  2023 
______________ 

Διορισμός Εφόρων Προεδρικής Εκλογής και Βοηθών Εφόρων Προεδρικής Εκλογής 

Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτόν από τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 8 
των περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμων του 1959 έως 2022, διορίζει ως Εφόρους 
Εκλογής, για την Εκλογική Περιφέρεια που αναφέρεται δίπλα από το όνομά τους, τα πιο κάτω πρόσωπα: 
 
 Ανδρέα Χατζηπάκκο  -   Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας 

 Μάριο Αλεξάνδρου  -   Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού 

 Γεώργιο Χρυσαφίνη  -   Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου 

 Οδυσσέα Χατζηστεφάνου  -   Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας 

 Μαίρη Λάμπρου   -   Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου 

 Αντώνη Οικονομίδη  -   Έφορο Εκλογής Εκλογικής Περιφέρειας Κερύνειας 

 Κυριάκο Κούρο   -   Έφορο Εκλογής Εξωτερικού 
 

Ως Βοηθοί Εφόροι Προεδρικής Εκλογής, για την αντίστοιχη Εκλογική Περιφέρεια, που αναφέρεται δίπλα από το 
όνομά τους, διορίζονται τα ακόλουθα πρόσωπα: 
        

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Κώστας Καλοτάρης " 

Χρίστος Ιωσήφ " 

Κωνσταντίνα Κατελάρη " 

Παρασκευή Χρυσοστόμου " 

Ανδρέας Χριστοφή " 

Κυριάκος Κοτσώνης " 

Αίμιλη Τσαγγάρη " 

Αγγελική Κυπριανού " 
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Γιώργος Χαραλάμπους " 

Ανδρέας Γιαννουρής " 

Άντης Χατζηχάννας " 

Άντρη Χαραλάμπους " 

Ανδρούλλα Φωτιάδου " 

Γιαννάκης Καρκώτης " 

Κωνσταντίνος Κουσεττής " 

Σοφία Κώστα " 

Λούση Νίκου " 

Μαρία Μαυρομμάτη " 

Μαρία Χριστοδούλου " 

Έλενα Ιγνατίου Αθανασίου " 

Σωτήρης Αραούζος " 

Νίκη Ιωάννου " 

Αναστασία Σόλωνος " 

Μαρία Λουκά  " 

Κωνσταντίνος Σίψας  " 

Μαριλένα Γεωργιάδου " 

Νεόφυτος Παναγή " 

Χρίστος Πέτρου " 

Ελένη Γιάλλουρου " 

Λαμπρινή Γωγάκη " 

Λεύκος Παπαδόπουλος " 

Ανδρέας Αντωνιάδης " 

Γεώργιος Ματθαιόπουλος " 

Μόνικα Στυλιανού " 

Χαράλαμπος Χαραλάμπους " 

Ρένα Κούππα " 

Μάριος Θεοφίλου " 

Γιώργος Προκοπίου " 

Νίκος Νικολάου " 

Κωνσταντίνος Παρμακλής  " 

Ειρήνη Μηλωνά  " 

Γιώργος Βασιλείου " 

Πλούταρχος Αναστασίου " 

Γιάννος Σοφοκλέους  " 

Μαρία Κυριακίδου " 

Μέμνια Ακκίδου " 

Μαρία Μοδέστου " 

Έλενα Καρεκλά " 

  

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Μαρίνα Σπηλιωτοπούλου " 

Νεοκλής Νεοκλέους " 

Ηλέκτρα Παναγιώτου " 

Νικολέττα Γαβριηλίδου " 

Νικόλας Τσιούλλος " 

Γεώργιος Γιαννή " 

Χριστόφορος Δημητρίου " 

Γρηγόρης Γρηγορίου " 

Γεώργιος Γαβριήλ " 
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Μάριος Θεμιστοκλέους " 

Κυριάκος Παπαϊωάννου " 

Ελευθέριος Πηλαβάκης " 

Αναστάσης Γιαννάκη " 

Θράσος Αφάμης " 

Χρίστος Ιγνατίδης " 

Τάσος Νεοφύτου  " 

Ξένια Σάββα " 

Συμεών Συμεού " 

Ξενοφών Αγαθοκλέους " 

Χρίστος Ιωαννίδης " 

Νίκος Κροκίδης " 

Παρασκευή Μεσημέρη " 

Γιάννος Αργυρού " 

Nεκτάριος Κυριάκου " 

Μάριος Παπαντωνίου " 

Κυριάκος Νικολάου " 

Φοίβος Ορφανός " 

Ελένη Καντωνή " 

Στέλιος Τσιούστας " 

Ελένη Κίτρου " 

Ελένη Χατζηκωνστάντα " 

Αθανασία Ηλιάδου " 

Ελισάβετ Ιωσήφ " 

Κατερίνα Συμεού " 

Ανδρονίκη Κλεοβούλου " 

Στέλιος Ευσταθίου " 

Ξένια Κωνσταντίνου " 

Γιάγκος Αντωνιάδης " 

Μαρίνα Παπουτσή " 

Μαίρη Παναγιώτου " 

  

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

Φλωρεντία Γεωργίου " 

Νίκος Φασαρίας   " 

Αλέξια Ιωάννου   " 

Άντρη Τσαππαρέλλα    " 

Μιχάλης Ανδρονίκου   " 

Γιώργος Στυλαρής  " 

Γεωργία Ιωαννίδου   " 

Σώτος Χάμπου " 

Ελένη Ασκώτη    " 

Γεωργία Πίτσιλλου " 

  

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Σοφοκλής Χριστοδουλίδης " 

Ευφροσύνη Γεωργίου " 

Στέλλα Κοντού " 

Σάββας Ιωάννου " 

Γεωργία Λοϊζιά " 

Παρασκευή Πανούση " 
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Χριστίνα Αναστασίου " 

Γεωργία Παπαχριστοδούλου " 

Χάρης Νικολάου " 

Ευδοκία Σπύρου " 

Αντώνης Πετρής " 

Γιώργος Αναστασιάδης " 

Άννα Τσιάτταλου " 

Λουκάς Λουκά " 

Στέλλα Βαρνάβα " 

Χρίστος Φραγκουλλής " 

Κωνσταντίνος Καρμέλλος " 

Δέσποινα Μαυρόγιωρκα " 

Βασιλεία Τζιέμα Φιλίππου " 

Ανδρόνικος Ζαπίτης " 

Μαρία Θεοφίλου " 

Σωτήρης Φωτίου " 

  

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ 

Μαρία Χρυσοχού  " 

Γιάννης Κωνσταντίνου " 

Ελισάβετ Χατζημιχαήλ " 

Σόνια Βιολάρη " 

Μαρία Χαραλάμπους " 

Χριστιάνα Χριστοδούλου " 

Στέλλα Δαμιανού                           " 

Μαρία Θεμιστοκλέους " 

Mαρία Γεωργίου " 

Κάκια Χλωρακιώτου " 

Μωυσής Πεγειώτης    " 

Νεόφυτος Επαμεινώνδας " 

Νεόφυτος Λαζάρου " 

Μαρία Σαββίδου " 

Ροδούλα Χαριλάου " 

Έλενα Κοντού " 

Χάρης Μαλιετζή " 

Θωμάς Παυλίδης " 

Κατερίνα Θεοφάνους " 

  

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

Πατρίνα Ταραμίδου  " 

  

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Χρίστος Νικολάου " 

Σταύρος Γιαβρής  " 

Αντριάνα Πατσαλοσαββή " 

Ελευθέριος Ελευθερίου  " 

Κωνσταντίνος Κυπριανού " 

______________ 

Λευκωσία, 23 Δεκεμβρίου 2022. 
 ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ, 

 Υπουργός Εσωτερικών. 
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Αριθμός 600 

Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 254) 
_______________________ 

 
Εξουσιοδότηση δυνάμει του άρθρου 31(1) 

 
Κεφ. 254 

59 του 1962 
37 του 1967 
16 του 1979 
28 του 1989 

33(Ι) του 1993 
61(Ι) του 1995 

145(Ι) του 2000 
178(Ι) του 2002 

89(Ι) του 2003 
184(Ι) του 2004 

97(Ι) του 2008 
147(I) του 2013 
128(Ι) του 2014 

83(Ι) του 2015 
179(I) του 2015 

44(I) του 2017 
67(I) του 2019 
227 του 2020 

111(I) του 2020 
199(I) του 2021 
126(I) του 2022 

390 του 2022 
170(I) του 2022. 

Ασκώντας τις εξουσίες που μου χορηγούνται από το εδάφιο (1) του άρθρου 31 του περί 
Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφ. 254), με το παρόν εξουσιοδοτώ την πιο κάτω 
δημόσια λειτουργό να ασκεί όλες τις εξουσίες που παρέχονται σε λειτουργούς που 
εξουσιοδοτούνται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο: 
 

  
κ. Θέκλα Πέτρου, Φαρμακοποιός. 

Έναρξη ισχύος. Η παρούσα εξουσιοδότηση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΑ, 
Υπουργός Υγείας. 

 
 
Αριθμός 601 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΜΕΧΡΙ 2012 

_________________ 

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 3 

Ο Υπουργός Υγείας ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 3 των περί Εγγραφής 
Χειροπρακτών Νόμων του 1991 μέχρι 2012, με την παρούσα ορίζει την κ. Δήμητρα Νικολάου (Βοηθό Γραμματειακό 
Λειτουργό) ως Έφορο για τους σκοπούς των Νόμων. 

__________________ 

Έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 2022. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΑ, 
   Υπουργός Υγείας. 

 
 
 
Αριθμός 602 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2003 – 2021 
______________ 

Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 27. 

Ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (ε) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 27 των περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 – 2021 καθορίζω 
ότι το κυνήγι των επιπρόσθετων εξορμήσεων, για κυνήγι μπεκάτσας με ή χωρίς τη συνοδεία σκύλου, θα επιτρέπεται τις 
Τρίτες και τα Σάββατα από 7/1/2023 μέχρι 18/2/2023 συμπεριλαμβανομένων, κατά τις ώρες από τις 08:00 μέχρι τις 
15:00, στις περιοχές που περιγράφονται πιο κάτω, για τους κυνηγούς που έχουν εκδώσει άδεια κυνηγίου μπεκάτσας με 
τη συνοδεία μέχρι δύο σκύλων, υπό τους όρους που φαίνονται στο τέλος του παρόντος διατάγματος.  
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Περιοχές: 

1. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Κακοπετριά. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου 
Κακοπετριάς - Καρβουνά μέχρι την συμβολή του με το δρόμο προς Σπήλια. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του δρόμου Κακοπετριάς – Σπήλια, μέχρι το χωριό Σπήλια. Από εκεί με ανατολική και στη συνέχει 
νότια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Σπήλια – Κυπερούντας μέχρι την Κυπερούντα. Από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Κυπερούντας – Καρβουνά μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο 
Καρβουνά – Αμιάντου. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τον 
Αμίαντο. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Αμιάντου – Πλατρών (Μέσα Ποταμός) 
μέχρι τη συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο αρχικά και μετά χωματόδρομου που οδηγεί στο Ψηλό Δέντρο 
(Πλάτρες), και που περνά από το Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στο Μέσα Ποταμό. Από το Ψηλό Δέντρο με 
βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση και κατά μήκος του δρόμου Πλατρών - Τροόδους μέχρι την συμβολή του  
με το δρόμο Πλατρών – Προδρόμου. Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
που περνά από το Μοναστήρι της Τροοδίτισσας μέχρι το χωριό Πρόδρομος. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση 
κατά μήκος του δρόμου Προδρόμου – Πεδουλά – Καλοπαναγιώτη μέχρι τον Καλοπαναγιώτη. Από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση μέσω του χωμάτινου δρόμου που οδηγεί διά μέσου της εκκλησίας Αγ. Ιωάννη 
Λαμπαδιστή, τοποθεσία Σταυρούλια, μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Πεδουλά - Κακοπετριάς. Από 
εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την Κακοπετριά που είναι και το σημείο 
αρχής. 

2. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Βυζακιά. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου 
Βυζακιάς – Κανναβιών μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο Αγίου Γεωργίου Καυκάλου – Ξυλιάτου. Από εκεί με 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο Ξυλιάτου  - 
Λαγουδερών. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το 
δρόμο Λαγουδερών – Σαράντι - Σπηλιών. Από εκεί με  δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
μέχρι το χωριό Σπήλια. Από εκεί με βορειοδυτική και στη συνέχεια βόρεια κατεύθυνση και κατά μήκος του 
δρόμου Σπηλιών – Αγίου Θεοδώρου μέχρι το χωριό Άγιος Θεόδωρος. Από εκεί με βορειοανατολική και στη 
συνέχεια ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του χωμάτινου δασικού δρόμου Αγίου 
Θεοδώρου –  Νικηταρίου, που περνά νότια της τοποθεσίας «Μάνδρες» μέχρι το χωριό Νικητάρι. Από εκεί με 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Νικηταρίου – Βυζακιάς μέχρι τη Βυζακιά που είναι και το σημείο 
αρχής. 

3. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Πέρα Ορεινής. Από εκεί με νοτιοανατολική και στη συνέχεια νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Πέρα Ορεινής – Καμπιά – Καπέδων μέχρι το χωριό Καπέδες. Από 
εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Καπέδων – Λυθροδόντα (που καταλήγει παρά το κέντρο 
Λυσόραμα) μέχρι τη συμβολή του χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 1.900 μέτρων περίπου παρά την τοποθεσία 
«Τερέθκια». Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του χωμάτινου δρόμου και στη συνέχεια 
αντιπυρικής ζώνης μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο Λυθροδόντα – Μάντρα του Καμπιού. Από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 5750 
μέτρων περίπου. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 2970 μέτρων περίπου. Από εκεί με βορειοδυτική, 
νοτιοδυτική, βόρεια, ανατολική και στη συνέχεια βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου 
δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον δρόμο Καπέδες – Μαχαιρά. Από εκεί με νοτιοδυτική, νότια και στη 
συνέχεια δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Καπέδων - Μαχαιρά - Λαζανιά μέχρι τη συμβολή του με 
χωμάτινο δρόμο που απέχει, απόσταση 2500 μέτρων περίπου, από  την Ιερά Μονή Μαχαιρά. Από εκεί με νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε 
απόσταση 1900 μέτρων περίπου. Από εκεί με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωμάτινου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Γουρρίου -  Λαζανιάς. Από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το χωριό Λαζανιά.  Από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Λαζανιάς – Φιλανίου – Πολιτικού μέχρι το χωριό Πολιτικό. 
Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Πολιτικού – Πέρα Ορεινής μέχρι τα Πέρα Ορεινής 
που είναι και το σημείο αρχής.  

4. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον ασφαλτόδρομο Λευκάρων – Βαβατσινιάς και την συνάντηση του με τον 
αγροτικό δρόμο που οδηγεί προς Κυπροβάσα, λίγο πριν την είσοδο στο χωριό Βαβατσινιά· από εκεί προχωρεί 
βορειοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω αγροτικού δρόμου (σύνορα με Επαρχία Λευκωσίας) μέχρι  την 
συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο πριν την Κυπροβάσα που οδηγεί προς φράκτη Λευκάρων· από εκεί 
προχωρεί νοτιοδυτικά, νοτιοανατολικά και στη συνέχεια νότια  κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς φράκτη 
περνώντας δυτικά του φράγματος και εν συνεχεία από την Εκκλησία Αγιου Αθανασίου μέχρι τον ασφαλτόδρομο 
Λευκάρων – Βαβατσινιάς · από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά προς Βαβατσινιά έως το σημείο αρχής, σε τέσσερα 
χιλιόμετρα. 

Όροι  

1. Στις περιοχές και κατά τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται πιο πάνω, μπορούν να εξορμήσουν μόνο οι κυνηγοί 
που έχουν ανανεωμένη άδεια κυνηγίου και έχουν εν ισχύ άδεια, για κυνήγι μπεκάτσας (επιπρόσθετες εξορμήσεις). 

2. Στις επιπρόσθετες εξορμήσεις, για κυνήγι μπεκάτσας, ο κάθε κυνηγός θα μπορεί να συνοδεύεται από μέχρι δύο 
σκύλους για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια χρήσης τους για κυνήγι μπεκάτσας, βάσει του αριθμού σήμανσης τους.  

3. Εντός των περιοχών που περιγράφονται πιο πάνω και κατά τις ημέρες και ώρες που επιτρέπεται το κυνήγι 
μπεκάτσας, η μεταφορά κυνηγετικών όπλων επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα που είναι αδειούχα για το κυνήγι 
μπεκάτσας.  
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4. Εντός των περιοχών που περιγράφονται πιο πάνω και κατά τις ημέρες και ώρες που επιτρέπεται το κυνήγι 

μπεκάτσας, η μεταφορά τόσο εντός όσο και εκτός του οχήματος και η κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται 
μόνο στα σκυλιά που οι συνοδοί τους έχουν άδεια κυνηγίου μπεκάτσας και έχουν εκδώσει άδεια κυνηγίου 
μπεκάτσας με σκύλο για τον κάθε σκύλο που μεταφέρουν ή χρησιμοποιούν. 

5. Εντός των περιοχών που περιγράφονται πιο πάνω και κατά τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται, επιτρέπεται μόνο 
το κυνήγι μπεκάτσας. Η καταδίωξη, ο πυροβολισμός, η θήρευση και η κατοχή οποιουδήποτε άλλου είδους εκτός 
από μπεκάτσα απαγορεύεται.  

6. Κανένα πρόσωπο δε μεταφέρει οποιοδήποτε κυνηγετικό όπλο αποσυναρμολογημένο μέσα σε θήκη, εντός ή επί 
οποιουδήποτε οχήματος εντός αγροτικών δρόμων ή μη ασφαλτοστρωμένων δρόμων εντός των πιο πάνω περιοχών 
εκτός και αν είναι κάτοχος άδειας κυνηγίου μπεκάτσας όπου η μεταφορά κυνηγετικού όπλου επιτρέπεται σαράντα 
πέντε (45) λεπτά πριν και σαράντα πέντε (45) λεπτά μετά τις ώρες που επιτρέπεται το κυνήγι της μπεκάτσας.  

7. Οι κάτοχοι άδειας κυνηγίου μπεκάτσας κατά τη διάρκεια των κυνηγετικών τους εξορμήσεων θα πρέπει να φέρουν 
καπέλο σε χρώμα «κυνηγετικό πορτοκαλί» ή τουλάχιστο 30% του σώματός τους να είναι καλυμμένο με «κυνηγετικό 
πορτοκαλί» 

8. Oι κυνηγοί που θα εξορμήσουν θα πρέπει να έχουν πάντοτε μαζί τους την άδεια κυνηγίου τους, την άδεια κατοχής 
του κυνηγετικού όπλου τους καθώς και το δελτίο ταυτότητας τους. 

9. Οι κυνηγετικοί σκύλοι μεταφέρονται από τα μέσα μεταφοράς εντός ειδικά διαμορφωμένων κλουβιών έτσι ώστε: 

9.1. να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και τις ρυπογόνες εκπομπές των μέσων μεταφοράς,. 

9.2. να μην κινούνται ελεύθερα εντός των μέσων μεταφοράς, 

9.3. η είσοδος και η έξοδος των σκύλων από τα μέσα μεταφοράς να είναι ελεγχόμενη από τον ιδιοκτήτη ή το συνοδό 
των σκύλων. 

10. Το κυνήγι απαγορεύεται: 

• Εντός των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου 

• Εντός των προσωρινά απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται στο περί Προσωρινών 
Απαγορευμένων Περιοχών Κυνηγίου, Διάταγμα του 2022. 

• Εντός των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 50 των 
περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 - 2021. 

• Σε ακτίνα 200 μέτρων από αυτοκινητόδρομους και σε ακτίνα 100 μέτρων από κύριους δρόμους.   
_________________ 

Έγινε την 19η Δεκεμβρίου 2022.            
                                                                                                                                     ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΡΟΥ, 

                                                                                        Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.   
                                                       

 
 
 
 
 
 
Αριθμός 603 

Ο ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΣ  
(ΝΟΜΟΣ 165(Ι) ΤΟΥ 2012) 

__________________ 

Ανάκληση διορισμού Πιστοποιούντος Υπαλλήλου σύμφωνα με το άρθρο 3 

 Εγώ ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που μου χορηγούνται  από τον περί Πιστοποιούντων 
Υπαλλήλων Νόμο, ανακαλώ το διορισμό του κ. Μιχαλάκη Ανδρέου, Α.Δ.Τ. 715456, ως Πιστοποιούντος  Υπαλλήλου στο 
Δήμο Αραδίππου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4666 και ημερ. 25.5.2015, ως 
Ατομική Διοικητική Πράξη με αρ. 380, σε συνέχεια αιτήματος του ιδίου, για προσωπικούς λόγους. 

Ο τερματισμός των υπηρεσιών του κ. Μιχαλάκη Ανδρέου ως Πιστοποιούντος Υπαλλήλου, αρχίζει από την ημέρα της 
δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

_________________ 

Έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 2022. 
 ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ, 

Υπουργός Εσωτερικών. 

 (Υ.Ε. 05.10.001.006) 
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Αριθμός 604 

Ο ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΣ  
(ΝΟΜΟΣ 165(Ι) ΤΟΥ 2012) 

__________________ 

Ανάκληση διορισμού Πιστοποιούντος Υπαλλήλου σύμφωνα με το άρθρο 3 

 Εγώ ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που μου χορηγούνται  από τον περί Πιστοποιούντων 
Υπαλλήλων Νόμο, ανακαλώ το διορισμό του κ. Δημήτρη Μυτίδη, Α.Δ.Τ. 806412, ως Πιστοποιούντος  Υπαλλήλου στο 
Δήμο Λιβαδιών, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4640 και ημερ. 12.12.2014, ως 
Ατομική Διοικητική Πράξη με αρ. 687, σε συνέχεια αιτήματος του ιδίου, για προσωπικούς λόγους. 

Ο τερματισμός των υπηρεσιών του κ. Δημήτρη Μυτίδη ως Πιστοποιούντος Υπαλλήλου, αρχίζει από την ημέρα της 
δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

_________________ 

Έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 2022. 

 ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ, 
Υπουργός Εσωτερικών. 

 (Υ.Ε. 05.10.001.006) 

 

 
 
 
 
Αριθμός 605 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2013 ΕΩΣ 2021 

___________________ 
 

Γνωστοποίηση λήψης απόφασης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών 
δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 41 των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της 

Ρύπανσης) Νόμων του 2013 έως 2021 
 

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος γνωστοποιεί ότι:  

(α) Στις 27.05.2022 λήφθηκε απόφαση σχετικά με τη χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών (ΑΒΕ) στην 

εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΪΛΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ» για τη χοιροτροφική μονάδα στην Αθηένου. Η ΑΒΕ χορηγήθηκε μετά 

από την αίτηση που υπέβαλε η εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΪΛΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ» στις 28.03.2016. 

(β) Η ΑΒΕ, καθώς επίσης και λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της Απόφασης, τους λόγους στους οποίους 

βασίστηκε η απόφαση για χορήγησή της, τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, ο τρόπος καθορισμού των 

όρων λειτουργίας και τα έγγραφα αναφοράς Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών που αφορούν τη συγκεκριμένη 

εγκατάσταση, είναι καταχωρημένα σε Αρχείο που τηρείται, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 95 των περί 

Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 έως 2021, 

στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Λεωφόρος 28ης 

Οκτωβρίου 20-22, 1ος όροφος, Λευκωσία και είναι διαθέσιμο στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες. 

(γ) Πρόσωπο, στο ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό του οποίου ορίζεται ότι, ο κύριος σκοπός της ίδρυσής του 

είναι η προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, θεωρείται ότι έχει έννομο συμφέρον, το οποίο δυνατόν 

να επηρεάζεται δυσμενώς από οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή παράλειψη της Αρμόδιας Αρχής, στο πλαίσιο 

άσκησης των αρμοδιοτήτων της δυνάμει των άρθρων 36, 37, 38, 39, 40 και 41 των περί Βιομηχανικών 

Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 έως 2021, μπορεί να 

ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος για αναθεώρηση. 

 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ, 
Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης 

και  Περιβάλλοντος. 
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Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ  

(ΝΟΜΟΙ 15 ΤΟΥ 1962, 25 ΤΟΥ 1983, 148 ΤΟΥ 1985, 84 ΤΟΥ 1988, 92(Ι) ΤΟΥ 1992, 63(Ι) ΚΑΙ 74 (Ι) ΤΟΥ 1996,  
30(Ι) ΤΟΥ 1998, 135 (Ι) ΤΟΥ 1999, 57(Ι) ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 6(Ι) ΤΟΥ 2014) 

________________ 
 

Διόρθωση 
 

Αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης Α.Δ.Π. 374, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας με αρ. 5111 και ημερομηνία 26 Αυγούστου 2022, στον πίνακα εγγεγραμμένων ιδιοκτητών όσον αφορά το 
τεμάχιο 357 να διαγραφεί το μερίδιο 1/1 και το όνομα και διεύθυνση ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΛΤΔ 5041 - 84/88 
Τ.Θ. 33066 5310 Παραλίμνι και να εγγραφεί στο μερίδιο ½ και το όνομα ΠΙΤΤΑΤΖΙΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αγ. Γεωργίου 7, 5280 
Δήμος Παραλιμνίου και ακολούθως ½ και το όνομα ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Αντώνη Παπαδοπούλου 1, 5282 Δήμος 
Παραλιμνίου (Δ.Π. 4.1.135) (9ΚΧΤ/379/2022, 3ΔΑΕ/53/2022). 
  

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ, 
Απαλλοτριώνουσα Αρχή. 
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