Κ.Δ.Π. 375/2016

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ
ΜΕΡΟ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ
Αριθμός 4984

Παρασκεσή, 23 Δεκεμβρίοσ 2016
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Απιθμόρ 375
Oι πεπί Πποώθηζηρ και Δνθάππςνζηρ ηηρ Φπήζηρ ηυν Ανανεώζιμυν Πηγών Δνέπγειαρ (Καθοπιζμόρ Ύτοςρ
Τέλοςρ Καηανάλυζηρ) Κανονιζμοί ηος 2016, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηος
άπθπος 44 (ζη) ηυν πεπί Πποώθηζηρ και Δνθάππςνζηρ ηηρ Φπήζηρ ηυν Ανανεώζιμυν Πηγών Δνέπγειαρ
Νόμυν ηος 2013 έυρ 2015, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν και εγκπίθηκαν από αςηή,
δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ
Καηαθέζευρ ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν ηυν Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος,
Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010).
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΑΝΕΩΙΜΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2013 ΕΩ 2015
________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 44 (ζη)
112(I) ηνπ 2013
121(I) ηνπ 2015
157(I) ηνπ 2015.

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηεο
παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ άξζξνπ 44 ησλ πεξί Πξνώζεζεο θαη Ελζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ
Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηαο Νόκσλ ηνπ 2013 έσο 2015, εθδίδεη ηνπο πην θάησ
Καλνληζκνύο.

πλνπηηθόο ηίηινο.

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Πξνώζεζεο θαη Ελζάξξπλζεο ηεο
Υξήζεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηαο (Καζνξηζκόο Ύςνπο Σέινπο Καηαλάισζεο)
Καλνληζκνί ηνπ 2016.

Εξκελεία.

2.-(1) ηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα-

122(Ι) ηνπ 2003
239(Ι) ηνπ 2004
143(Ι) ηνπ 2005
173(Ι) ηνπ 2006
92(Ι) ηνπ 2008
211(Ι) ηνπ 2012
206(Ι) ηνπ 2015.

«απηνπαξαγσγή» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό από ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ πεξί ηεο Ρύζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνύ Νόκνπ ηνπ 2003∙
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«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Πξνώζεζεο θαη Ελζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεώζηκσλ
Πεγώλ Ελέξγεηαο Νόκν ηνπ 2013∙
«πξνκεζεπηήο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό από ηηο
άξζξνπ 2 ηνπ πεξί ηεο Ρύζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνύ Νόκνπ ηνπ 2003∙

δηαηάμεηο ηνπ

(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη όξνη πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο θαη δελ
εξκελεύνληαη δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο όξνπο απηνύο από ην
Νόκν.
Καζνξηζκόο ηνπ
ύςνπο ηνπ ηέινπο
θαηαλάισζεο θαη ηεο
εκεξνκελίαο έλαξμεο
ηεο επηβνιήο ηνπ.

ε

3-(1) Από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2017, ην ηέινο θαηαλάισζεο πνπ ζα ρξεώλεηαη θαη
αλαγξάθεηαη ζην ζρεηηθό ινγαξηαζκό ή ηηκνιόγην θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ
εθδίδεηαη θαη απνζηέιιεηαη πεξηνδηθά από ηνλ πξνκεζεπηή ζε θάζε θαηαλαισηή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαη ζε θάζε πξόζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζε απηνπαξαγσγή, είλαη 1,0 επξσζέλη
αλά θηινβαηώξα θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
(2) Οη επάισηνη θαηαλαισηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, όπσο απηνί θαζνξίδνληαη από ην
Δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνύ, πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 93 θαη ηνπ
εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ πεξί ηεο Ρύζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνύ Νόκνπ ηνπ 2003,
θαηαβάιινπλ 0,5 επξσζέλη αλά θηινβαηώξα θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

Επηζηξνθή πνζνύ
πνπ θαηαβιήζεθε
από ηνπο
παξαγσγνύο ΑΠΕ
ην 2015.

4. Σν πνζό ηνπ έθηαθηνπ πξάζηλνπ ηέινπο πνπ θαηαβιήζεθε ην 2015 από ηνπο παξαγσγνύο
ε
αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο πξνο ην Σακείν ζα ηνπο επηζηξαθεί κέρξη ηελ 31 Δεθεκβξίνπ
ηνπ 2019, ζε δόζεηο νη νπνίεο ζα θαζνξηζηνύλ από ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ.

Δηάξθεηα ηεο ηζρύνο
ηνπ ηέινπο θαη ησλ
παξόλησλ
Καλνληζκώλ.

5.-(1) Σν ηέινο θαηαλάισζεο ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκό 3, επηβάιιεηαη κέρξη θαη
ε
ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2019.
(2) Οη παξόληεο Καλνληζκνί ηζρύνπλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο ζηελ
ε
Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο θαη κέρξη ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2019.
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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4984, 23.12.2016

Κ.Γ.Π. 376/2016

Απιθμόρ 376
Οι πεπί ηηρ Γιασείπιζηρ ηηρ Δκηέλεζηρ Γημοζίυν ςμβάζευν και ηυν Γιαδικαζιών Αποκλειζμού ηυν
Οικονομικών Φοπέυν από Γιαδικαζίερ ύνατηρ Γημοζίυν ςμβάζευν (Σποποποιηηικοί) (Απ. 2) Κανονιζμοί
ηος 2016, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο δςνάμει ηυν άπθπυν 57 και 93 ηος πεπί ηηρ
Ρύθμιζηρ ηυν Γιαδικαζιών ύνατηρ Γημοζίυν ςμβάζευν και για ςναθή Θέμαηα Νόμος ηος 2016, αθού
καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη
Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζευρ ζηη Βοςλή ηυν
Ανηιπποζώπυν ηυν Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπυρ
ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010).
Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΤΝΑΨΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΝΑΦΗ ΘΔΜΑΣΑ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2016
____________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 57 Καη 93
73(Ι) ηνπ 2016.
πλνπηηθόο
ηίηινο.

Δπίζεκε Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα ΙΙΙ (Ι):
28.4.2016.

Σξνπνπνίεζε ηνπ
Καλνληζκνύ 32 ησλ
βαζηθώλ θαλνληζκώλ.

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο, νη νπνίεο παξέρνληαη ζε απηό δπλάκεη ησλ
άξζξσλ 57 θαη 93 ηνπ πεξί ηεο Ρύζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηώλ ύλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νόκνπ ηνπ 2016, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο:
1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθηέιεζεο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ησλ Γηαδηθαζηώλ Απνθιεηζκνύ ησλ Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ από
Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Σξνπνπνηεηηθνί) (Αξ. 2) Καλνληζκνί ηνπ 2016
θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθηέιεζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
θαη ησλ Γηαδηθαζηώλ Απνθιεηζκνύ ησλ Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ από Γηαδηθαζίεο ύλαςεο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Καλνληζκνύο ηνπ 2016 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί
θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξόληεο Καλνληζκνί ζα δηαβάδνληαη καδί σο νη
πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθηέιεζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ησλ Γηαδηθαζηώλ Απνθιεηζκνύ
ησλ Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ από Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Καλνληζκνί ηνπ
2016.
2. Ο Καλνληζκόο 32 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:

(α)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (1) απηνύ, ηεο ιέμεο «ηέζζεξα» (ηξίηε
γξακκή) κε ηε ιέμε «δύν»˙

(β)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (3) απηνύ, κε από ηελ αθόινπζε λέα
παξάγξαθν (3):
«(3) Πξόεδξνο θαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνύ δηνξίδνληαη από ην Τπνπξγηθό
πκβνύιην πξόζσπα πνπ είλαη πξώελ Γηθαζηέο.»˙ θαη

(γ)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (4) απηνύ, κε ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν
(4):
«(4) ε πεξίπησζε πνπ ε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ή κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνύ
ρεξεύεη ιόγσ νπνηαζδήπνηε αηηίαο, ην Τπνπξγηθό πκβνύιην πξνβαίλεη ζε
αλαπιήξσζή ηεο κε ην δηνξηζκό λένπ Πξνέδξνπ ή κέινπο γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο
ηνπ απεξρόκελνπ Πξνέδξνπ ή κέινπο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.».

Σξνπνπνίεζε ηνπ
Καλνληζκνύ 33 ησλ
βαζηθώλ θαλνληζκώλ.

3. Ο Καλνληζκόο 33 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ
παξάγξαθν (1) απηνύ, ηεο ιέμεο «ηξηώλ» (δεύηεξε γξακκή) κε ηε ιέμε «δύν».

Σξνπνπνίεζε ηνπ
Καλνληζκνύ 34 ησλ
βαζηθώλ θαλνληζκώλ.

4. Ο Καλνληζκόο 34 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ αληηθαζίζηαηαη από ηνλ αθόινπζν λέν
Καλνληζκό 34:
«34. Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνύ, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ ππνινίπσλ
κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνύ θαη ηνπ νηθείνπ πξντζηακέλνπ, νξίδεη θαηάιιειν
δεκόζην ππάιιειν, γηα λα αζθεί θαζήθνληα Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνύ.».
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Σξνπνπνίεζε ηνπ
Καλνληζκνύ 37 ησλ
βαζηθώλ θαλνληζκώλ.

5. Ο Καλνληζκόο 37 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:
(α) Με ηελ πξνζζήθε ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (4) απηνύ, κεηά ηε ιέμε
«ηηο» (πξώηε γξακκή), ηεο ιέμεο «αηηηνινγεκέλεο»˙θαη
(β) κε ηελ πξνζζήθε κεηά ην ηέινο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) απηνύ, ηεο αθόινπζεο λέαο
ππνπαξαγξάθνπ (β) θαη κε ηνλ αλαγξακκαηηζκό ηεο πθηζηάκελεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ζε
ππνπαξάγξαθν (γ):
«(β) Η Αξκόδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ελεξγεί γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ
ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνύ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.».
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4984, 23.12.2016

Κ.Δ.Π. 377/2016

Αριθμός 377
Ο ΠΕΡΙ ΕΚΥΩΡΗΕΩ ΣΗ ΕΝΑΚΗΕΩ ΣΩΝ ΕΞΟΤΙΩΝ
ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΤΩΝ ΕΚ ΣΙΝΟ ΝΟΜΟΤ, ΝΟΜΟ 23 ΣΟΤ 1962
________________
Γλωζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3(1)
Γλωζηνπνηείηαη όηη από ηελ εκεξνκελία ηεο Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ πνπ
εθηίζεηαη ζηελ Πέκπηε ηήιε ηνπ Πίλαθα, ην Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο
πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη από ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί Εθρωξήζεωο ηωλ Εμνπζηώλ
ηωλ Απνξξενπζώλ εθ ηηλόο Νόκνπ, Ν. 23 ηνπ 1962, εθρώξεζε ζην πξόζωπν πνπ εθάζηνηε
αζθεί ην ιεηηνύξγεκα πνπ εθηίζεηαη ζηελ Σέηαξηε ηήιε ηνπ Πίλαθα θαη ππό ηνπο ηπρόλ
όξνπο, εμαηξέζεηο θαη επηθπιάμεηο πνπ θαζνξίδνληαη, αληίζηνηρα, ζηελ Σξίηε ηήιε απηνύ, ηελ
ελάζθεζε ηωλ εμνπζηώλ πνπ εθηίζεληαη ζηε Δεύηεξε ηήιε ηνπ Πίλαθα θαη ηηο νπνίεο ην
Τπνπξγηθό πκβνύιην έρεη εμνπζία λα αζθεί δπλάκεη ηωλ δηαηάμεωλ πνπ εθηίζεληαη ζηελ
Πξώηε ηήιε ηνπ Πίλαθα, αληίζηνηρα.
Ο Πίλαθαο πνπ εθηίζεηαη ζηε γλωζηνπνίεζε κε αξ. Κ.Δ.Π. 249/87 (όπωο κεηαγελέζηεξα
ηξνπνπνηήζεθε) ηξνπνπνηείηαη αλάινγα.

23 ηνπ 1962.

Πίλαθαο.
Κ.Δ.Π.249/87
Κ.Δ.Π. 62/88
Κ.Δ.Π. 80/89
Κ.Δ.Π. 27/90
Κ.Δ.Π. 40/91
Κ.Δ.Π.277/91
Κ.Δ.Π.253/92
Κ.Δ.Π. 87/93
Κ.Δ.Π.112/93
Κ.Δ.Π.121/93
Κ.Δ.Π.156/93
Κ.Δ.Π.196/93
Κ.Δ.Π.209/93
Κ.Δ.Π.227/93
Κ.Δ.Π. 28/95
Κ.Δ.Π.308/95
Κ.Δ.Π.325/96
Κ.Δ.Π.383/96
Κ.Δ.Π.141/97
Κ.Δ.Π.218/97
Κ.Δ.Π.396/97
Κ.Δ.Π.301/98
Κ.Δ.Π.218/99
Κ.Δ.Π.318/99
Κ.Δ.Π.397/00
Κ.Δ.Π.169/01
Κ.Δ.Π. 1/02
Κ.Δ.Π. 46/02
Κ.Δ.Π.597/02
Κ.Δ.Π.642/02
Κ.Δ.Π.241/03
Κ.Δ.Π.869/03
Κ.Δ.Π.923/03
Κ.Δ.Π.854/04
Κ.Δ.Π.577/05
Κ.Δ.Π.379/06
Κ.Δ.Π.419/06
Κ.Δ.Π.475/06
Κ.Δ.Π.548/07
Κ.Δ.Π.485/08
Κ.Δ.Π.510/10
Κ.Δ.Π.504/11
Κ.Δ.Π.527/12
Κ.Δ.Π.541/2012
Κ.Δ.Π.308/2014
Κ.Δ.Π.558/2014
Κ.Δ.Π. 37/2015
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Κ.Δ.Π.278/2015
Κ.Δ.Π.370/2015
Κ.Δ.Π.468/2015.

΄Αξζξν

18(3)

Νόκνο

3. Ο πεξί Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο
(Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε)
Νόκνο, Κεθ. 224, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κέρξη ζήκεξα.

ΠΡΩΣΗ ΣΗΛΗ

Παξαρώξεζε, βάζεη θξηηεξίσλ,
ύκβαζεο Μίζζσζεο ζε
δηθαηνύρνπο εθηνπηζζέληεο θαη
άιια πξόζσπα, πνπ δηακέλνπλ
ζε νηθηζηηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ
αλεγεξζεί κεξηθώο ζε θξαηηθή
αθίλεηε ηδηνθηεζία, ζε Οηθηζκνύο
ηέγαζεο Δθηνπηζζέλησλ θαη ζε
Οηθηζκνύο Απηνζηέγαζεο.

Δθρσξεζείζεο Δμνπζίεο ή
Μεηαβηβαζζείζεο
Αξκνδηόηεηεο

ΓΔΤΣΔΡΗ ΣΗΛΗ

-----------------

Όξνη, Δμαηξέζεηο θαη
Δπηθπιάμεηο

ΣΡΙΣΗ ΣΗΛΗ

Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ

Λεηηνύξγεκα ζηνλ θάηνρν
ηνπ νπνίνπ εθρσξήζεθαλ νη
εμνπζίεο ή κεηαβηβάζηεθαλ
αξκνδηόηεηεο

ΣΔΣΑΡΣΗ ΣΗΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ
(Α) ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ Ή ΔΞΟΤΙΔ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΚΔΚΣΗΣΑΙ ΔΞΟΤΙΑ ΟΠΩ ΔΝΑΚΗ ΓΤΝΑΜΔΙ ΝΟΜΩΝ

80.312-25.2.2016

Απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ
πκβνπιίνπ θαη
εκεξνκελίαο απηήο

ΠΔΜΠΣΗ ΣΗΛΗ

2477
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3

Καλνληζκνί

4Α. Οη πεξί Αθηλήηνπ
Ιδηνθηεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο
(Γηάζεζε) Καλνληζκνί ηνπ 1989
(Κ.Γ.Π. 173/89), όπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κέρξη ζήκεξα.

ΠΡΩΣΗ ΣΗΛΗ

(δ) Οπνηαδήπνηε αίηεζε δεηεζεί από ηνλ Τπνπξγό
Δζσηεξηθώλ, απηή λα ππνβάιιεηαη γηα κειέηε θαη
ιήςε απόθαζεο ζην Τπνπξγηθό πκβνύιην.

(ζη) ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη αηηεηέο δεηήζνπλ
επαλεμέηαζε ηεο αίηεζεο πνπ έρεη ήδε εμεηαζηεί
από ηνλ Γηεπζπληή, απηή λα ππνβάιιεηαη εθ λένπ γηα
κειέηε θαη ιήςε απόθαζεο ζην Τπνπξγηθό
πκβνύιην.

(ε) Δμαηξνύληαη νη αηηήζεηο πνπ αθνξνύλ κεγάιεο
αλαπηύμεηο.

(δ) Η εγγξαθή ηεο ππό παξαρώξεζε θξαηηθήο γεο,
λα γίλεηαη ηαπηόρξνλα κε ηελ εγγξαθή ηεο ζρεηηθήο
αίηεζεο Γηαίξεζεο/ Γηαρσξηζκνύ/ Οηθνδνκήο, θ.ιπ.

(γ) Από ηελ παξαρώξεζε δελ επεξεάδνληαη
δηθαηώκαηα ηξίησλ.

(β) Η αηηνύκελε παξαρώξεζε λα απνηειεί ζρεηηθό
όξν ζε εθδνζείζα Άδεηα Γηαίξεζεο/ Γηαρσξηζκνύ/
Οηθνδνκήο, θ.ιπ.

(α) Με ηελ ζύκθσλε γλώκε ησλ αξκνδίσλ
Σκεκάησλ/Τπεξεζηώλ όπσο απηή εθθξάζηεθε θαηά
ηε ιήςε ησλ απόςεσλ/ δηαβνπιεύζεσλ ζην πιαίζην
εμαζθάιηζεο Άδεηαο Γηαίξεζεο/ Γηαρσξηζκνύ/
Οηθνδνκήο, θ.ιπ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο, ην ζέκα
παξαπέκπεηαη ζην Τπνπξγηθό πκβνύιην.

Όξνη, Δμαηξέζεηο
θαη Δπηθπιάμεηο

Δθρσξεζείζεο Δμνπζίεο / ή
Μεηαβηβαζζείζεο Αξκνδηόηεηεο

Λήςε απόθαζεο γηα αηηήζεηο πνπ
αθνξνύλ ηελ παξαρώξεζε πνιύ
πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο αθίλεηεο
Ιδηνθηεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο.

ΣΡΙΣΗ ΣΗΛΗ

ΓΔΤΣΔΡΗ ΣΗΛΗ

81.193-24.8.2016

Απόθαζε ηνπ
Τπνπξγηθνύ
πκβνπιίνπ θαη
εκεξνκελία απηήο

Λεηηνύξγεκα ζηνλ
θάηνρν ηνπ νπνίνπ
εθρσξήζεθαλ νη εμνπζίεο
ή κεηαβηβάζηεθαλ
αξκνδηόηεηεο
Γηεπζπληήο
Σκήκαηνο
Κηεκαηνινγίνπ
θαη
Υσξνκεηξίαο.

ΠΔΜΠΣΗ ΣΗΛΗ

ΣΔΣΑΡΣΗ ΣΗΛΗ

(Β) ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ Ή ΔΞΟΤΙΔ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΚΔΚΣΗΣΑΙ ΔΞΟΤΙΑ ΟΠΩ ΔΝΑΚΔΙ ΓΤΝΑΜΔΙ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΟΤ ΝΟΜΟΘΔΙΑ
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(δ) Οπνηαδήπνηε αίηεζε δεηεζεί από ηνλ Τπνπξγό
Δζσηεξηθώλ, απηή λα ππνβάιιεηαη γηα κειέηε θαη
ιήςε απόθαζεο ζην Τπνπξγηθό πκβνύιην.

(ζη) ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη αηηεηέο δεηήζνπλ
επαλεμέηαζε ηεο αίηεζεο πνπ έρεη ήδε εμεηαζηεί
από ηνλ Γηεπζπληή, απηή λα ππνβάιιεηαη εθ λένπ γηα
κειέηε θαη ιήςε απόθαζεο ζην Τπνπξγηθό
πκβνύιην.

(ε) Δμαηξνύληαη νη αηηήζεηο πνπ αθνξνύλ κεγάιεο
αλαπηύμεηο.

(δ) Η εγγξαθή ηνπ ππό θαηάξγεζε θαη
παξαρώξεζε/κεηαηόπηζε πνηακνύ, ξπαθηνύ, ή
θπζηθνύ πδξαγσγνύ, λα γίλεηαη ηαπηόρξνλα κε ηελ
εγγξαθή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο Γηαίξεζεο/
Γηαρσξηζκνύ/ Οηθνδνκήο, θ.ιπ.

(γ) Από ηελ παξαρώξεζε/κεηαηόπηζε δελ
επεξεάδνληαη δηθαηώκαηα ηξίησλ.

(β) Η αηηνύκελε παξαρώξεζε λα απνηειεί ζρεηηθό
όξν ζε εθδνζείζα Άδεηα Γηαίξεζεο/ Γηαρσξηζκνύ/
Οηθνδνκήο, θ.ιπ.

(α) Με ηελ ζύκθσλε γλώκε ησλ αξκνδίσλ
Σκεκάησλ/Τπεξεζηώλ όπσο απηή εθθξάζηεθε θαηά
ηε ιήςε ησλ απόςεσλ/ δηαβνπιεύζεσλ ζην πιαίζην
εμαζθάιηζεο Άδεηαο Γηαίξεζεο/ Γηαρσξηζκνύ/
Οηθνδνκήο, θ.ιπ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο, ην ζέκα
παξαπέκπεηαη ζην Τπνπξγηθό πκβνύιην.

Όξνη, Δμαηξέζεηο
θαη Δπηθπιάμεηο

Δθρσξεζείζεο Δμνπζίεο / ή
Μεηαβηβαζζείζεο Αξκνδηόηεηεο

Λήςε απόθαζεο γηα αηηήζεηο πνπ
αθνξνύλ παξαρώξεζε ή κεηαηόπηζε
πνηακνύ, ξπαθηνύ ή θπζηθνύ
πδξαγσγνύ.

ΣΡΙΣΗ ΣΗΛΗ

ΓΔΤΣΔΡΗ ΣΗΛΗ

81.193-24.8.2016

Απόθαζε ηνπ
Τπνπξγηθνύ
πκβνπιίνπ θαη
εκεξνκελία απηήο

Λεηηνύξγεκα ζηνλ
θάηνρν ηνπ νπνίνπ
εθρσξήζεθαλ νη εμνπζίεο
ή κεηαβηβάζηεθαλ
αξκνδηόηεηεο
Γηεπζπληήο
Σκήκαηνο
Κηεκαηνινγίνπ
θαη
Υσξνκεηξίαο.

ΠΔΜΠΣΗ ΣΗΛΗ

ΣΔΣΑΡΣΗ ΣΗΛΗ
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Όξνη, Δμαηξέζεηο
θαη Δπηθπιάμεηο

Δθρσξεζείζεο Δμνπζίεο / ή
Μεηαβηβαζζείζεο Αξκνδηόηεηεο

(δ) Οπνηαδήπνηε αίηεζε δεηεζεί από ηνλ Τπνπξγό
Δζσηεξηθώλ, απηή λα ππνβάιιεηαη γηα κειέηε θαη
ιήςε απόθαζεο ζην Τπνπξγηθό πκβνύιην.

(ζη) ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη αηηεηέο δεηήζνπλ
επαλεμέηαζε ηεο αίηεζεο πνπ έρεη ήδε εμεηαζηεί
από ηνλ Γηεπζπληή, απηή λα ππνβάιιεηαη εθ λένπ γηα
κειέηε θαη ιήςε απόθαζεο ζην Τπνπξγηθό
πκβνύιην.

(ε) Δμαηξνύληαη νη αηηήζεηο πνπ αθνξνύλ κεγάιεο
αλαπηύμεηο.

(δ) Η εγγξαθή ηνπ ππό θαηάξγεζε θαη
παξαρώξεζε/ κεηαηόπηζε δεκόζηνπ κνλνπαηηνύ/
δξόκνπ, λα γίλεηαη ηαπηόρξνλα κε ηελ εγγξαθή ηεο
ζρεηηθήο αίηεζεο Γηαίξεζεο/ Γηαρσξηζκνύ/
Οηθνδνκήο, θ.ιπ.

(γ) Από ηελ παξαρώξεζε/κεηαηόπηζε δελ
επεξεάδνληαη δηθαηώκαηα ηξίησλ.

(β) Η αηηνύκελε παξαρώξεζε λα απνηειεί ζρεηηθό
όξν ζε εθδνζείζα Άδεηα Γηαίξεζεο/ Γηαρσξηζκνύ/
Οηθνδνκήο, θ.ιπ.

Λήςε απόθαζεο γηα αηηήζεηο πνπ
(α) Με ηελ ζύκθσλε γλώκε ησλ αξκνδίσλ
αθνξνύλ παξαρώξεζε ή κεηαηόπηζε Σκεκάησλ/Τπεξεζηώλ όπσο απηή εθθξάζηεθε θαηά
δεκόζηνπ κνλνπαηηνύ/δξόκνπ.
ηε ιήςε ησλ απόςεσλ/ δηαβνπιεύζεσλ ζην πιαίζην
εμαζθάιηζεο Άδεηαο Γηαίξεζεο/ Γηαρσξηζκνύ/
Οηθνδνκήο, θ.ιπ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο, ην ζέκα
παξαπέκπεηαη ζην Τπνπξγηθό πκβνύιην.

ΣΡΙΣΗ ΣΗΛΗ

ΓΔΤΣΔΡΗ ΣΗΛΗ

81.193-24.8.2016

Απόθαζε ηνπ
Τπνπξγηθνύ
πκβνπιίνπ θαη
εκεξνκελία απηήο

Λεηηνύξγεκα ζηνλ
θάηνρν ηνπ νπνίνπ
εθρσξήζεθαλ νη εμνπζίεο
ή κεηαβηβάζηεθαλ
αξκνδηόηεηεο
Γηεπζπληήο
Σκήκαηνο
Κηεκαηνινγίνπ
θαη
Υσξνκεηξίαο.

ΠΔΜΠΣΗ ΣΗΛΗ

ΣΔΣΑΡΣΗ ΣΗΛΗ
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5Α. Οη πεξί Αλαθνπθίζεσο
Παζόλησλ Καλνληζκνί ηνπ 1988
(Κ.Γ.Π. 186/88), όπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κέρξη ζήκεξα.

ΠΡΩΣΗ ΣΗΛΗ

-----------------

Όξνη, Δμαηξέζεηο
θαη Δπηθπιάμεηο

Δθρσξεζείζεο Δμνπζίεο / ή
Μεηαβηβαζζείζεο Αξκνδηόηεηεο

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ θαηαβνιή
έθηαθησλ επηδνκάησλ κε ηελ επθαηξία
ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα,
ζε όινπο ηνπο παζόληεο πνπ
δηθαηνύληαη ζπληάμεσο.

ΣΡΙΣΗ ΣΗΛΗ

ΓΔΤΣΔΡΗ ΣΗΛΗ

79.747-17.11.2015

Απόθαζε ηνπ
Τπνπξγηθνύ
πκβνπιίνπ θαη
εκεξνκελία απηήο

Λεηηνύξγεκα ζηνλ
θάηνρν ηνπ νπνίνπ
εθρσξήζεθαλ νη εμνπζίεο
ή κεηαβηβάζηεθαλ
αξκνδηόηεηεο
Τπνπξγόο Δξγαζίαο,
Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ
Αζθαιίζεσλ

ΠΔΜΠΣΗ ΣΗΛΗ

ΣΔΣΑΡΣΗ ΣΗΛΗ

2481

2482
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4984, 23.12.2016

Κ.Δ.Π. 378/2016

Αριθμός 378
Ο ΠΔΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2016
__________________
Γηάηαγκα δπλάκεη βάζεη ηνπ Άξζξνπ 11
61(Ι) ηνπ 2016.

Ο Τπνπξγόο Γεωξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ
παξέρνληαη ζύκθωλα κε ην Άξζξν 11 ηνπ πεξί Παξαγωγήο θαη Δκπνξίαο ηεο Βηνκεραληθήο
Κάλλαβεο Νόκνπ ηνπ 2016, εθδίδεη ην αθόινπζν δηάηαγκα.

πλνπηηθόο
ηίηινο.

1. Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη ωο ην πεξί Παξαγωγήο θαη Δκπνξίαο ηεο
Βηνκεραληθήο Κάλλαβεο Νόκνο ηνπ 2016 (Γηνξηζκόο Δπηζεωξεηώλ).

Γηνξηζκόο
Δπηζεωξεηώλ.

2. Οη πην θάηω εγγεγξακκέλνη Γεωπόλνη ηνπ Σκήκαηνο Γεωξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεωξγίαο,
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, δηνξίδνληαη ωο Δπηζεωξεηέο γηα ζθνπνύο
επηζεώξεζεο θαη ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ πεξί Παξαγωγήο θαη Δκπνξίαο
ηεο Βηνκεραληθήο Κάλλαβεο Νόκνπ ηνπ 2016 θαη ηωλ δπλάκεη απηνύ εθδηδόκελωλ
Καλνληζκώλ θαη/ ε Γηαηαγκάηωλ.
- Κιεάλζε πθά, Λεηηνπξγό Γεωξγίαο Α΄
- Αληώλε ηήκε, Λεηηνπξγό Γεωξγίαο.
ΝΙΚΟ ΚΟΤΓΙΑΛΗ,
Τπνπξγόο Γεωξγίαο,
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο.

2483
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4984, 23.12.2016

Κ.Δ.Π. 379/2016

Αριθμός 379
Ο ΠΔΡΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΠΟΓΟΗ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ
__________________
Γηάηαγκα δπλάκεηηνπ άξζξνπ 15(1)
142(Ι) ηνπ 2006
30(Ι) ηνπ 2009
210(Ι) ηνπ 2012.
πλνπηηθόο ηίηινο.

Ο Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ
παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 15 ησλ πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο
ησλ Κηηξίσλ Νόκσλ ηνπ 2006 έσο 2012, αθνύ ζπκβνπιεύηεθε ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή
Πξνώζεζεο ηεο Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο ζηα Κηίξηα θαη Πξνώζεζεο ησλ Κηηξίσλ κε ρεδόλ
Μεδεληθή Καηαλάισζε Δλέξγεηαο, εθδίδεη ην πην θάησ Γηάηαγκα.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι)ː
15.4.2016.

1. Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ
(Απαηηήζεηο Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο) (Σξνπνπνηεηηθό) Γηάηαγκα ηνπ 2016 θαη ζα
δηαβάδεηαη καδί κε ην πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ (Απαηηήζεηο
Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο) Γηάηαγκα ηνπ 2016 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ην βαζηθό
δηάηαγκα») θαη ην βαζηθό δηάηαγκα θαη ην παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξνληαη καδί σο ηα πεξί
Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ (Απαηηήζεηο Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο)
Γηαηάγκαηα ηνπ 2016.

Σξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 2.

2. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ βαζηθνύ δηαηάγκαηνο ηξνπνπνηείηαη, κε ηελ πξνζζήθε ζηελ ππόπαξάγξαθν (1) απηνύ, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ηνπ αθόινπζνπ λένπ όξνπ θαη νξηζκνύ:
««Σερληθόο Οδεγόο Ηιηαθώλ πζηεκάησλ» ζεκαίλεη ηνλ Οδεγό πνπ εθδίδεηαη από ηελ Τπεξεζία
Δλέξγεηαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ θαη ζηνλ νπνίν
παξαηίζεληαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ ηα ειηαθά ζπζηήκαηα θαζώο θαη
άιια ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπο».

Σξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 4.

3. Η ππo-παξάγξαθνο (2) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ βαζηθνύ δηαηάγκαηνο, ηξνπνπνηείηαη σο
αθνινύζσο:
(α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε,ηεο ιέμεο «αλάιπζε» (ηξίηε γξακκή), κε ηελ αθόινπζε λέα ιέμε «κειέηε»
ˑθαη
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «απνζηέιιεη» (ηξίηε γξακκή) κε ηελ αθόινπζε λέα ιέμε
«θνηλνπνηεί»ˑ
(γ) κε ηελ δηαγξαθή ηεο θξάζεο «γηα έγθξηζε» ( ηέηαξηε θαη πέκπηε γξακκή).

Σξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 5.

4. Η παξάγξαθνο 5 ηνπ βαζηθνύ δηαηάγκαηνο ηξνπνπνηείηαη, κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αξηζκνύ (1)
ζηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά, ηεο αθόινπζεο λέαο ππόπαξαγξάθνπ (2)ː
«(2) ε πεξίπησζε πνπ ε εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππν-παξάγξαθν (1)
δελ είλαη εθηθηή, γηα ηερληθνύο, ιεηηνπξγηθνύο θαη νηθνλνκηθνύο ιόγνπο, ν κειεηεηήο ή ν
εγθαηαζηάηεο ηνπ ζηνηρείνπ θηηξίνπ, εθόζνλ δελ έρεη νξηζηεί κειεηεηήο, θαηαγξάθεη ηνπ ιόγνπο
απηνύο, ηνπο νπνίνπο θνηλνπνηεί ζηελ Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ,
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ, όηαλ απηό ηνπ δεηεζεί.»

Σξνπνπνίεζε ηνπ
Πίλαθα 1.

5. Ο Πίλαθαο 1 ηνπ βαζηθνύ δηαηάγκαηνο, ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:
(α) κε ηελ πξνζζήθε ζην ζεκείν (2) απηνύ, ακέζσο κεηά ηε δεύηεξε παξάγξαθν ηεο αθόινπζεο
λέαο παξαγξάθνπ:
«Δπηηξέπεηαη ν κέγηζηνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο U ηνίρσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο θέξνπζαο
θαηαζθεπήο (θνιόλεο, δνθνί θαη ηνηρία) πνπ ζπληζηνύλ κέξνο ηνπ θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ λα είλαη
2
2
κεγαιύηεξνο από 0,40W/m K θαη κέρξη 0,60 W/m K, λννπκέλνπ όηη ν κέγηζηνο κέζνο ζπληειεζηήο
ζεξκνπεξαηόηεηαο U θνπθσκάησλ (πόξηεο, παξάζπξα) πνπ ζπληζηνύλ κέξνο ηνπ θειύθνπο ηνπ
2
θηηξίνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πξνζεθώλ θαηαζηεκάησλ, δελ ππεξβαίλεη ην 2,50 W/m K.»
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(β) κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην ζεκείν (9), ηνπ αθόινπζνπ λένπ ζεκείνπ (10):
«(10) Σα ζπζηήκαηα αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο πνπ εγθαζίζηαληαη γηα ζθνπνύο ηθαλνπνίεζεο
ησλ απαηηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία (7), (8) θαη (9) πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε ην
εθηηκώκελν πξνθίι θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ, ώζηε ε ελέξγεηα πνπ παξάγνπλ λα
θαηαλαιώλεηαη από ην ίδην ην θηίξην ζην βαζκό πνπ απηό είλαη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά εθηθηό.
Γηα θηίξηα θαη θηηξηαθέο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθίεο ε εγθαηάζηαζε ειηαθνύ
ζπζηήκαηνο γηα ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ζε δεζηό λεξό ρξήζεο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ Σερληθό
Οδεγό Ηιηαθώλ πζηεκάησλ θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο αξκόδηαο πνιενδνκηθήο αξρήο».
__________________
Έγηλε ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2016.
ΓΙΩΡΓΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΗ,
Τπνπξγόο Δλέξγεηαο,
Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ.
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4984, 23.12.2016

Κ.Δ.Π. 380/2016

Αριθμός 380
Ο ΠΔΡΙ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟ (ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1985 ΔΩ 2012)
________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ηωλ άξζξωλ 83, 84 θαη 87
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Γεξνζθήπνπ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη από ηα
άξζξα 83, 84 θαη 87 ηωλ πεξί Γήκωλ Νόκωλ ηνπ 1985 έωο 2012 εθδίδεη ηνπο πην θάηω
Καλνληζκνύο.

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(Ι) ηνπ 1992
54(Ι) ηνπ 1992
87(Ι) ηνπ 1992
23(Ι) ηνπ 1994
37(Ι) ηνπ 1995
8(Ι) ηνπ 1996
65(Ι) ηνπ 1996
85(Ι) ηνπ 1996
20(Ι) ηνπ 1997
112(Ι) ηνπ 2001
127(Ι) ηνπ 2001
128(Ι) ηνπ 2001
139(Ι) ηνπ 2001
153(Ι) ηνπ 2001
23(Ι) ηνπ 2002
227(Ι) ηνπ 2002
47(Ι) ηνπ 2003
236(Ι) ηνπ 2004
53(Ι) ηνπ 2005
86(Ι) ηνπ 2005
118(Ι) ηνπ 2005
127(Ι) ηνπ 2005
137(Ι) ηνπ 2006
157(Ι) ηνπ 2006
25(Ι) ηνπ 2007
147(Ι) ηνπ 2007
153(Ι) ηνπ 2007
19(Ι) ηνπ 2008
73(Ι) ηνπ 2008
51(Ι) ηνπ 2009
97(Ι) ηνπ 2009
48(Ι) ηνπ 2010
121(Ι) ηνπ 2010
30(Ι) ηνπ 2011
137(Ι) ηνπ 2011
162(Ι) ηνπ 2012.
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1. Οη Καλνληζκνί απηνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη Γεκνηηθνί (Σξνπνπνηεηηθνί) (Αξ.1)
Καλνληζκνί Γεξνζθήπνπ ηνπ 2015 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο Γεκνηηθνύο
Καλνληζκνύο Γεξνζθήπνπ ηνπ 1985 κέρξη 2015 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη ωο
«νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξόληεο Καλνληζκνί ζα
αλαθέξνληαη καδί ωο νη Γεκνηηθνί Καλνληζκνί Γεξνζθήπνπ ηνπ 1985 κέρξη ηνπ
2015.

πλνπηηθόο ηίηινο.
Δπίζεκε Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα Σξίην (I):
3.9.1999.

2. Η παξάγξαθνο 16 ηωλ Γεκνηηθώλ Καλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο:

Σξνπνπνίεζε
ζηελ παξάγξαθν 16
ηωλ Βαζηθώλ
Καλνληζκώλ.

(α) ηελ ππνπαξάγξαθν (α) ππνζηνηρείν (ββ) απηήο, κε ηελ δηαγξαθή ηεο ιέμεο
«αθέξαηνο» (έβδνκε γξακκή).
(β) ηελ ππνπαξάγξαθν (α) ππνζηνηρείν (ββ) απηήο, κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
ιέμεο «δηαίξεζε» (έλαηε γξακκή) κε ηε ιέμε «πξόζζεζε».
(γ) ηελ ππνπαξάγξαθν (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αξηζκεηηθνύ πνζό «1,50€»
(πξώηε γξακκή) κε ην αξηζκεηηθό πνζό «1,00€».
3. Η ηζρύο ηωλ παξόληωλ
ηηο 27 Ννεκβξίνπ 2016.

Καλνληζκώλ

ζεωξείηαη

όηη

άξρηζε

από

Έλαξμε
ηεο ηζρύνο
ηωλ παξόληωλ
Καλνληζκώλ.
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4984, 23.12.2016

Κ.Δ.Π. 381/2016

Αριθμός 381
Ο ΠΔΡΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ
__________________
Γηάηαγκα ζύκθωλα κε ηα άξζξα 3 θαη 4
Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη ζύκθωλα κε ηα άξζξα 3 θαη 4 ηωλ πεξί
Απνρεηεπηηθώλ πζηεκάηωλ Νόκωλ ηνπ 1971 έωο 2015, απνθαζίδεη ηελ επέθηαζε ηωλ νξίωλ ηεο πεξηνρήο
απνρεηεύζεωλ Λάξλαθαο θαη, κε ηε ζπλαίλεζε ηωλ Γήκωλ Αξαδίππνπ θαη Ληβαδηώλ, θεξύζζεη ηελ πεξηνρή πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηνλ πην θάηω Πίλαθα ωο πεξηνρή πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηωλ πην πάλω Νόκωλ ζε όηη αθνξά ηελ
εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηωλ θαηάιιειωλ ζπζηεκάηωλ απνρεηεύζεωο ιπκάηωλ θαη ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζή ηνπο,
θαη θαζνξίδεη ωο πκβνύιην γηα ηελ πεξηνρή απηή ην εθάζηνηε πκβνύιην Απνρεηεύζεωλ Λάξλαθαο γηα ηελ άζθεζε ηωλ
θαζεθόληωλ θαη εμνπζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο πην πάλω Νόκνπο ζρεηηθά κε ηελ εγθαζίδξπζε, ζπληήξεζε θαη
ιεηηνπξγία ηωλ θαηάιιειωλ ζπζηεκάηωλ απνρεηεύζεωο ιπκάηωλ θαη ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζή ηνπο.
__________________
ΠΙΝΑΚΑ
Η πεξηνρή πεξηιακβάλεη ηεκάρηα γεο πεξηνρώλ ηνπ Γήκνπ Αξαδίππνπ θαη ηνπ Γήκνπ Λεηβαδηώλ, ηωλ νπνίωλ ηα όξηα
θαζνξίδνληαη από ηελ θόθθηλε γξακκή ε νπνία πεξηβάιιεηαη από γαιάδηα γξακκή πάλω ζηα Κπβεξλεηηθά Υωξνκεηξηθά
ρέδηα, κε Φύιια ρέδηα όπωο θαηαγξάθνληαη ζηνλ πην θάηω Πίλαθα, αληίγξαθα ηωλ νπνίωλ είλαη αλαξηεκέλα ζηα
Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λάξλαθαο θαη Γήκωλ Αξαδίππνπ θαη Ληβαδηώλ.
ΓΗΜΟ ΑΡΑΓΙΠΠΟΤ

ΓΗΜΟ ΛΔΙΒΑΓΙΩΝ

Αξ. ρ.

Αξ. ρ.

1.
2.
3.
4.

Φύιιν/ρέδην
40.55W1
40.55E1
40.55E2
40.48W2

1.
2.
3.
4.
5.

Φύιιν/ρέδην
1-2565-3680
1-2570-3680
1-2575-3680
2-258-368
2-257-368

__________________
Έγηλε ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ, 2016.
(Y.E. 10.1.10.6/2)
(ΑΛ. 2.5.02.387)
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4984, 23.12.2016

Κ.Δ.Π. 382/2016

Αριθμός 382
ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 1992 ΜΔΥΡΙ 2011
___________________
Γλωζηνπνίεζε ζύκθωλα κε ηνπο Καλνληζκνύο 32, 34, 36 θαη 37 γηα θαζνξηζκό θαη πιεξωκή απνρεηεπηηθώλ ηειώλ
Σν πκβνύιην Απνρεηεύζεωλ Παξαιηκλίνπ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο Καλνληζκνύο 32, 34,
36 θαη 37 ηωλ πεξί Απνρεηεύζεωλ Παξαιηκλίνπ Καλνληζκώλ ηνπ 1992 κέρξη 2011, απνθάζηζε θαη θαζόξηζε αλαθνξηθά
κε ην έηνο 2016 ηα αθόινπζα ηέιε:
Δηήζην ηέινο κε βάζε ηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ:
A. ΠΔΡΙΟΥΗ Α
1. Καηεγνξία Α
Γηα ηα πην θάηω είδε αθίλεηεο πεξηνπζίαο νη νπνίεο επξίζθνληαη ζηελ Σνπξηζηηθή Πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Παξαιηκλίνπ θαη
εκπίπηνπλ κέζα ζηα όξηα ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Παξαιηκλίνπ:
(α) Ξελνδνρείν
(β) Οξγαλωκέλα Σνπξηζηηθά Γηακεξίζκαηα
Σέινο νθηώ θαη κηζό ηνηο ρηιίνηο (8,5‰) πάλω ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ (αμία 01/01/1980) όπωο απηή είλαη
γξακκέλε ή θαηαρωξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ.
2. Καηεγνξία Β
Γηα ηα πην θάηω είδε αθίλεηεο πεξηνπζίαο νη νπνίεο επξίζθνληαη ζηελ Οηθηζηηθή Πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Παξαιηκλίνπ θαη
εκπίπηνπλ κέζα ζηα όξηα ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Παξαιηκλίνπ:
(α) Ξελνδνρείν
(β) Οξγαλωκέλα Σνπξηζηηθά Γηακεξίζκαηα
Σέινο έμη ηνηο ρηιίνηο (6‰) πάλω ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ (αμία 01/01/1980) όπωο απηή είλαη γξακκέλε ή
θαηαρωξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ.
3. Καηεγνξία Γ
Γηα ηα πην θάηω είδε αθίλεηεο πεξηνπζίαο νη νπνίεο επξίζθνληαη κέζα ζηα όξηα ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ
Παξαιηκλίνπ:
(α) Υωξάθη
(β) Οηθόπεδν
(γ) Υαιίηηθν
(δ) Υώξνο Πξαζίλνπ
Σέινο πέληε ηνηο ρηιίνηο (5‰) πάλω ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ (αμία 01/01/1980) όπωο απηή είλαη γξακκέλε ή
θαηαρωξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ.
4. Καηεγνξία Γ
Άιια είδε αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, εθηόο από ηηο Καηεγνξίεο Α θαη Γ πην πάλω, νη νπνίεο επξίζθνληαη ζηελ Σνπξηζηηθή
Πεξηνρή θαη ηελ Πεξηνρή Παξαζεξηζηηθήο Καηνηθίαο ηνπ Γήκνπ Παξαιηκλίνπ θαη εκπίπηνπλ ζηα όξηα ηνπ πκβνπιίνπ
Απνρεηεύζεωλ Παξαιηκλίνπ.
Σέινο επηά ηνηο ρηιίνηο (7‰) πάλω ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ (αμία 01/01/1980) όπωο απηή είλαη γξακκέλε ή
θαηαρωξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ.
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5. Καηεγνξία Δ
Άιια είδε αθίλεηεο πεξηνπζίαο νη νπνίεο επξίζθνληαη κέζα ζηα όξηα ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Παξαιηκλίνπ εθηόο
εθείλωλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Καηεγνξίεο Α, Β, Γ θαη Γ πην πάλω.
Σέινο πέληε ηνηο ρηιίνηο (5‰) πάλω ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ (αμία 01/01/1980) όπωο απηή είλαη γξακκέλε ή
θαηαρωξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ.
Β. ΠΔΡΙΟΥΗ Β
Γηα ηα πην θάηω είδε αθίλεηεο πεξηνπζίαο νη νπνίεο έρνπλ εληαρζεί ζηα όξηα ηνπ πκβνπιίνπ κε ηελ ΚΓΠ 270/10:
1. Καηεγνξία Α
(α) Ξελνδνρεία
(β) Οξγαλωκέλα Σνπξηζηηθά Γηακεξίζκαηα
Σέινο έμη ηνηο ρηιίνηο (6‰) πάλω ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ (αμία 01/01/1980) όπωο απηή είλαη γξακκέλε ή
θαηαρωξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ.
2. Καηεγνξία Β
(α) Οηθία/Οηθνδνκέο/Κηίξηα
(β) Υωξάθηα
(γ) Υαιίηηθν
(δ) Οηθόπεδν
(ε) Υώξνο Πξαζίλνπ
Σέινο πέληε ηνηο ρηιίνηο (5‰) πάλω ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ (αμία 01/01/1980) όπωο απηή είλαη γξακκέλε ή
θαηαρωξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ.
Σα ηέιε πξέπεη λα πιεξωζνύλ ζηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ ή ζηα ππνθαηαζηήκαηα ηωλ Σξαπεδώλ/Πηζηωηηθώλ
Ιδξπκάηωλ πνπ αλαθέξνληαη πην θάηω, ή κε πηζηωηηθή θάξηα κέζω δηαδηθηύνπ (JCC Payments) ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
πκβνπιίνπ www.paralimni–sewerage.com.cy κέρξη ηηο 31 Απγνύζηνπ 2017, άιιωο ζα επηβάιιεηαη πξόζζεηε
επηβάξπλζε 20% (Άξζξν 5 ηνπ Νόκνπ Αξ. 12 ηνπ 1978).
Σξάπεδεο/Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

πλεξγαηηθή Πηζηωηηθή Δηαηξεία Κνθθηλνρωξίωλ
Σξάπεδα Κύπξνπ Ληδ
Διιεληθή Σξάπεδα Ληδ
Alpha Σξάπεδα Ληδ
Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ
USB Bank
πλεξγαηηθή Κεληξηθή Σξάπεδα Ληδ
Δκπνξηθή Σξάπεδα
Societe General Bank Ltd
Σξάπεδα Πεηξαηώο
___________________
Παξαιίκλη , 19 Γεθεκβξίνπ 2016.

2490
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4984, 23.12.2016

Κ.Δ.Π. 383/2016

Αριθμός 383
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 1992 ΜΕΥΡΙ 2011
___________________
Γνωζηοποίηζη ζύμθωνα με ηοςρ Κανονιζμούρ 35, 36 και 37 για καθοπιζμό
και πληπωμή ηος επιππόζθεηος ηέλοςρ με βάζη ηην καηανάλωζη νεπού
Σο ςμβούλιο Αποσεηεύζεων Παπαλιμνίος, αζκώνηαρ ηιρ εξοςζίερ πος ηος σοπηγούνηαι από ηοςρ Κανονιζμούρ 35,
36 και 37 ηων πεπί Αποσεηεύζεων Παπαλιμνίος Κανονιζμών ηος 1992 μέσπι 2011, αποθάζιζε και καθόπιζε αναθοπικά
με ηο έηορ 2017 ηα ακόλοςθα ηέλη:
Τέλος χρήσης με βάση την κατανάλωση νερού:
Σέλορ ηπιάνηα ηέζζεπα (34) ζενη για κάθε κςβικό μέηπο νεπού πος καηαναλώνεηαι από κάθε κάηοσο ή ιδιοκηήηη
ςποζηαηικού πος εξςπηπεηείηαι ή δύναηαι να εξςπηπεηηθεί από ηο ύζηημα Αποσεηεύζεων ηος ςμβοςλίος
Αποσεηεύζεων Παπαλιμνίος. Σο ηέλορ αςηό αναγπάθεηαι ζηοςρ λογαπιαζμούρ ςδαηοππομήθειαρ ηος Δήμος Παπαλιμνίος
και θα καηαβάλλεηαι ζηον ίδιο ηόπο και σπόνο πος καηαβάλλεηαι ηο ανηίζηοισο ηέλορ ςδαηοππομήθειαρ.

2491
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4984, 23.12.2016

Κ.Δ.Π. 384/2016

Αριθμός 384
ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΛΔΜΔΟΤ – ΑΜΑΘΟΤΝΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 1991 ΔΩ 2013
__________________
Γλσζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο 32, 33, 33Β θαη 34 γηα θαζνξηζκό
θαη πιεξσκή ησλ εηήζησλ ηειώλ απνρέηεπζεο ιπκάησλ
To πκβνύιην Απνρεηεύζεσλ Λεκεζνύ – Ακαζνύληαο αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο
Καλνληζκνύο 32, 33, 33Β θαη 34 ησλ πεξί Απνρεηεύζεσλ Λεκεζνύ – Ακαζνύληαο Καλνληζκώλ ηνπ 1991 έσο 2013
απνθάζηζε θαη θαζόξηζε αλαθνξηθά κε ην έηνο 2017 ηα αθόινπζα ζε ζρέζε κε ηελ επηβνιή θαη είζπξαμε ησλ ηειώλ:
1 (α) Γηα μελνδνρεία θαη αδεηνύρα νξγαλσκέλα δηακεξίζκαηα (service flats), γηα Βηνκεραληθά Τπνζηαηηθά, ιηκεληθνύο
ρώξνπο πεξηιακβαλνκέλσλ ιηκεληθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηόπσλ θαη ηηο άιιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο ή επηρεηξήζεηο,
όπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί από ην πκβνύιην θαη ηα νπνία επξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ε νπνία εμππεξεηείηαη, ή
ζα εμππεξεηεζεί ή κπνξεί λα εμππεξεηεζεί από ην ύζηεκα Απνρέηεπζεο Λπκάησλ θαη/ή Οκβξίσλ Τδάησλ ηνπ
πκβνπιίνπ ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνύκελσλ θάζεσλ ή πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ επόκελσλ Φάζεσλ ηνπ πζηήκαηνο Απνρέηεπζεο Λπκάησλ θαη Οκβξίσλ Τδάησλ Λεκεζνύ – Ακαζνύληαο
ζηηο πεξηνρέο πνπ θαζνξίδνληαη θαη ζεκεηώλνληαη είηε κε θίηξηλν είηε κε κσβ ρξώκα ζε ζρέδηα ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί
ζηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ ζα θαηαβάιιεηαη ηέινο νθηαθνζίσλ εμήληα πέληε ρηιηνζηώλ (865/1000) ηνπ cent (0,865
cent) γηα θάζε επξώ πάλσ ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ αλαθνξηθά κε ηελ νπνία είλαη πιεξσηέν ην ηέινο, όπσο
απηή είλαη γξακκέλε ή θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Λεκεζνύ κεηά από ηε
δηελεξγεζείζα γεληθή εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αθίλεηνπ Ιδηνθηεζίαο
(Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νόκνπ, ζε ηηκέο 1.1.1980.
(β) Γηα θαηνηθίεο θαη άιια αθίλεηα ή ππνζηαηηθά ηα νπνία επξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ε νπνία εμππεξεηείηαη ή ζα
εμππεξεηεζεί ή κπνξεί λα εμππεξεηεζεί από ην ύζηεκα Απνρέηεπζεο Λπκάησλ θαη/ή Οκβξίσλ Τδάησλ ηνπ πκβνπιίνπ
ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξώηεο Φάζεο ηνπ πζηήκαηνο Απνρέηεπζεο Λπκάησλ θαη Οκβξίσλ
Τδάησλ Λεκεζνύ – Ακαζνύληαο ή ζα θαηαζθεπαζηεί ζηηο πεξηνρέο πνπ θαζνξίζηεθαλ σο ηέηνηεο από ην 1991 θαη
ζεκεηώλνληαη κε θίηξηλν ρξώκα ζε ζρέδηα ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ ζα θαηαβάιιεηαη ηέινο
ηξηαθνζίσλ είθνζη ρηιηνζηώλ (320/1000) ηνπ cent (0,320 cent) γηα θάζε επξώ πάλσ ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ
αλαθνξηθά κε ηελ νπνία είλαη πιεξσηέν ην ηέινο, όπσο απηή είλαη γξακκέλε ή θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ
Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Λεκεζνύ κεηά από ηε δηελεξγεζείζα γεληθή εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο
ηδηνθηεζίαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αθηλήηνπ Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νόκνπ, ζε ηηκέο
1.1.1980.
(γ) Γηα θαηνηθίεο θαη άιια αθίλεηα ή ππνζηαηηθά ηα νπνία επξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ε νπνία εμππεξεηείηαη, ή ζα
εμππεξεηεζεί ή κπνξεί λα εμππεξεηεζεί από ην ύζηεκα Απνρέηεπζεο Λπκάησλ θαη/ή Οκβξίσλ Τδάησλ ηνπ πκβνπιίνπ
ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνύκελσλ Φάζεσλ ή πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
επόκελσλ Φάζεσλ ηνπ πζηήκαηνο Απνρέηεπζεο Λπκάησλ θαη Οκβξίσλ Τδάησλ Λεκεζνύ – Ακαζνύληαο ζηηο πεξηνρέο
πνπ θαζνξίδνληαη θαη ζεκεηώλνληαη κε κώβ ρξώκα ζε ζρέδηα ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ ζα
θαηαβάιιεηαη ηέινο ηξηαθνζίσλ ζαξάληα ελλέα ρηιηνζηώλ (349/1000) ηνπ cent (0,349 cent) γηα θάζε επξώ πάλσ ζηελ
εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ αλαθνξηθά κε ηελ νπνία είλαη πιεξσηέν ην ηέινο, όπσο απηή είλαη γξακκέλε ή
θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Λεκεζνύ κεηά από ηε δηελεξγεζείζα γεληθή
εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αθηλήηνπ Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη
Δθηίκεζε) Νόκνπ, ζε ηηκέο 1.1.1980.
2. Σα θαζνξηζζέληα εηήζηα ηέιε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 πην πάλσ πξέπεη λα πιεξσζνύλ κέρξη ηηο
31 Οθησβξίνπ 2017, ζηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Λεκεζνύ – Ακαζνύληαο, νδόο Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη
76, Κηίξην Α, 3011 Λεκεζόο ή ζε όιεο ηηο Σξάπεδεο θαη πλεξγαηηθά Ιδξύκαηα, όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ
ζρεηηθνύ εληύπνπ/ θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνύ.
Η πιεξσκή κπνξεί επίζεο λα γίλεη κε πηζησηηθή θάξηα από ην δηαδίθηπν είηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο JCC
Payment Systems Ltd, είηε κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ηξαπεδώλ πνπ πξνζθέξνπλ απηή ηελ ππεξεζία.
3. Γηα ζθνπνύο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνύ ζα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθώο θαηαζηάζεηο ινγαξηαζκνύ. Όζνη δελ πάξνπλ
θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Λεκεζνύ
Ακαζνύληαο έγθαηξα, γηα δηεπζέηεζε ηεο πιεξσκήο ησλ νθεηινκέλσλ πνζώλ.

2492
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4984, 23.12.2016

Κ.Δ.Π. 385/2016

Αριθμός 385
ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΛΔΜΔΟΤ – ΑΜΑΘΟΤΝΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 1991 ΔΩ 2013
__________________
Γλσζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο 33Α, 33Β θαη 34 γηα θαζνξηζκό
θαη πιεξσκή ησλ εηήζησλ ηειώλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ
Σo πκβνύιην Απνρεηεύζεσλ Λεκεζνύ – Ακαζνύληαο αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο
Καλνληζκνύο 33A, 33Β θαη 34 ησλ πεξί Απνρεηεύζεσλ Λεκεζνύ – Ακαζνύληαο Καλνληζκώλ ηνπ 1991 έσο 2013,
απνθάζηζε θαη θαζόξηζε αλαθνξηθά κε ην έηνο 2017 ηα αθόινπζα ζε ζρέζε κε ηελ επηβνιή θαη είζπξαμε ησλ ηειώλ:
1. Γηα μελνδνρεία, αδεηνύρα νξγαλσκέλα δηακεξίζκαηα (service flats), θαηνηθίεο θαη νπνηαδήπνηε άιια αθίλεηα ή
ππνζηαηηθά ηα νπνία επξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ θαζνξίδνληαη θαη ζεκεηώλνληαη κε πξάζηλν ρξώκα ζε ζρέδηα ηα
νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ ζα θαηαβάιιεηαη ηέινο απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ ην νπνίν
θαζνξίδεηαη ζε νγδόληα ρηιηνζηά (80/1000) ηνπ cent (0,080 cent) γηα θάζε επξώ πάλσ ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ
αθίλεηνπ αλαθνξηθά κε ηελ νπνία είλαη πιεξσηέν ην ηέινο, όπσο απηή είλαη γξακκέλε ή θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ
Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Λεκεζνύ, κεηά από ηε δηελεξγεζείζα γεληθή εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο
ηδηνθηεζίαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αθηλήηνπ Ιδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νόκνπ, ζε ηηκέο
1.1.1980.
2. Σα θαζνξηζζέληα εηήζηα ηέιε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 πην πάλσ πξέπεη λα πιεξσζνύλ κέρξη ηηο
31 Οθησβξίνπ 2017 ζηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Λεκεζνύ – Ακαζνύληαο, νδόο Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη
76, Κηίξην Α’, 3011 Λεκεζόο ή ζε όιεο ηηο Σξάπεδεο θαη πλεξγαηηθά Ιδξύκαηα, όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πίζσ κέξνο
ηνπ ζρεηηθνύ εληύπνπ/ θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνύ.
Η πιεξσκή κπνξεί επίζεο λα γίλεη κε πηζησηηθή θάξηα από ην δηαδίθηπν είηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο JCC
Payment Systems Ltd, είηε κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ηξαπεδώλ πνπ πξνζθέξνπλ απηή ηελ ππεξεζία.
3. Γηα ζθνπνύο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνύ ζα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθώο θαηαζηάζεηο ινγαξηαζκνύ. Όζνη δελ πάξνπλ
θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Λεκεζνύ
Ακαζνύληαο έγθαηξα, γηα δηεπζέηεζε ηεο πιεξσκήο ησλ νθεηινκέλσλ πνζώλ.

2493
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4984, 23.12.2016

Κ.Δ.Π. 386/2016

Αριθμός 386
ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΛΔΜΔΟΤ – ΑΜΑΘΟΤΝΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 1991 ΔΩ 2013
__________________
Γλσζηνπνίεζε
Σν πκβνύιην Απνρεηεύζεσλ Λεκεζνύ – Ακαζνύληαο αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο
Καλνληζκνύο 32, 33, 33Α, 33Β θαη 34 ησλ πεξί Απνρεηεύζεσλ Λεκεζνύ – Ακαζνύληαο Καλνληζκώλ ηνπ 1991 έσο 2013
απνθάζηζε αλαθνξηθά κε ηα εηήζηα ηέιε απνρέηεπζεο ιπκάησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ γηα ην έηνο 2017 ηα αθόινπζα:
(1)

Tελ παξαρώξεζε ειαθξύλζεσλ γηα αθίλεηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία αγξνηηθώλ ηεκαρίσλ ζύκθσλα κε
όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο νη νπνίνη έρνπλ θαζνξηζηεί θαη εγθξηζεί από ην πκβνύιην κε ηελ έθδνζε ζρεηηθώλ
Καλνληζκώλ.

(2)

Σελ παξαρώξεζε ειαθξύλζεσλ ζε δπζπξαγνύληεο θαη ειηθησκέλνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ κε κεληαίν
εηζόδεκα σο αθνινύζσο:
i.
ii.

γηα λνηθνθπξηά ελόο αηόκνπ κέρξη €750 θαη
γηα λνηθνθπξηά δύν αηόκσλ κέρξη €1.100, δειαδή ιακβάλνληαη ππόςε νη ζπληάμεηο θαη ηα άιια
εηζνδήκαηα θαη ησλ δύν ζπδύγσλ

Οη πην πάλσ ειαθξύλζεηο παξαρσξνύληαη ζηε βάζε πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ/Καλνληζκώλ θαηόπηλ αηηήζεσο ησλ
επεξεαδνκέλσλ πξνο ην πκβνύιην Απνρεηεύζεσλ Λεκεζνύ – Ακαζνύληαο, ζπλνδεπνκέλεο από ηα απαηηνύκελα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ αληίγξαθα ησλ Καλνληζκώλ θαη ησλ ζρεηηθώλ αηηήζεσλ είηε από ηα
Γξαθεία ηνπ ΑΛΑ, Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη 76, Κηίξην Α, 3011 Λεκεζόο, είηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ πκβνπιίνπ ζηε
δηεύζπλζε www.sbla.com.cy.
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Κ.Δ.Π. 387/2016

Αριθμός 387
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΕΩΝ ΚΤΠΕΡΟΤΝΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 1997
____________________
Γλωζηνπνίεζε ζύκθωλα κε ηνπο Καλνληζκνύο 32, 33, 35 θαη 36 γηα θαζνξηζκό ηωλ εηήζηωλ ηειώλ
Σν πκβνύιην Απνρεηεύζεωλ Κππεξνύληαο αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο Καλνληζκνύο 32, 33, 35
θαη 36 ηωλ πεξί Απνρεηεύζεωλ Καλνληζκώλ ηνπ 1997, απνθάζηζε θαη θαζόξηζε γηα ην έηνο 2016 ηα αθόινπζα ηέιε:
1. Κάζε ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο ππνζηαηηθνύ ή ρώξνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πκβνπιίνπ ε νπνία ζα
εμππεξεηεζεί ή κπνξεί λα εμππεξεηεζεί από ην ζύζηεκα απνρεηεύζεωλ ιπκάηωλ ηνπ πκβνπιίνπ ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε
ή ζα θαηαζθεπαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Α’ Φάζεο ηνπ πζηήκαηνο Απνρέηεπζεο Λπκάηωλ Κππεξνύληαο όπωο θαζνξίδεηαη
ζηα ζρέδηα πνπ θαηαηέζεθαλ ζην Γξαθείν ηνπ πκβνπιίνπ, ζα θαηαβάιιεη εηήζην ηέινο ωο αθνινύζωο, ζύκθωλα πάληα κε
ηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ πνπ είλαη θαηαρωξεκέλε ή εγγεγξακκέλε ζηα βηβιία ηνπ Κηεκαηνινγίνπ Λεκεζνύ.
Από €0.01 έωο €1.000,00
Από €1.001,00 έωο €11.000,00
Από €11.001,00 έωο €21.000,00
Από €21.001,00 έωο €31.000,00
Από €31.001.00 έωο €41.000,00
Από €41.001,00 έωο €51.000,00
Από €51.001,00 έωο €61.000,00
Από €61.001,00 θαη άλω

30%ν
10%ν
6%ν
3%ν
6%ν
5%ν
5%ν
5%ν

2. Κάζε ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο ππνζηαηηθνύ ή ρώξνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πκβνπιίνπ, εθηόο όκωο ηεο
πεξηνρήο ε νπνία εμππεξεηείηαη ή κπνξεί λα εμππεξεηεζεί από ην ζύζηεκα απνρεηεύζεωλ ιπκάηωλ ηνπ πκβνπιίνπ
Απνρεηεύζεωλ Κππεξνύληαο όπωο θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα πνπ θαηαηέζεθαλ ζην Γξαθείν ηνπ πκβνπιίνπ, ζα θαηαβάιιεη
εηήζην ηέινο ωο αθνινύζωο, ζύκθωλα πάληα κε ηελ εθηηκεκέλε αμίαο ηνπ αθηλήηνπ πνπ είλαη θαηαρωξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ
Κηεκαηνινγίνπ Λεκεζνύ.
Από €0.01 έωο €100.000
Από €1.001,00 έωο €11.000,00
Από €11.001,00 έωο €21.000,00
Από €21.001,00 έωο €31.000,00
Από €31.001,00 έωο €41.000,00
Από €41.001,00 έωο €51.000,00
Από €51.001,00 έωο €61.000,00
Από €61.001,00 θαη άλω

15%ν
4%ν
3%ν
5%ν
3%ν
2%ν
3%ν
1%ν

3. Όια ηα πην πάλω ηέιε ζα πξέπεη λα πιεξωζνύλ από θάζε ηδηνθηήηε ή θάηνρν ππνζηαηηθνύ ζηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ
Απνρεηεύζεωλ Κππεξνύληαο ή ζε νπνηνδήπνηε πλεξγαηηθό Πηζηωηηθό ‘Ιδξπκα ή ζηε Κεληξηθή πλεξγαηηθή Σξάπεδα κέρξη
ηηο 10.02. 2017.
Επηπξόζζεηα, θάζε ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο ππνζηαηηθνύ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πκβνπιίνπ πνπ πξνκεζεύεηαη
λεξό από ην πκβνύιην Βειηηώζεωο Κππεξνύληαο θαη εμππεξεηείηαη από ην ύζηεκα Απνρεηεύζεωλ Λπκάηωλ ηνπ
πκβνπιίνπ, ζα θαηαβάιιεη πξόζζεην ηέινο δέθα ζελη (€0,10) γηα θάζε θπβηθό κέηξν λεξνύ πνπ θαηαλαιώζεθε θάζε δηκελία
ή ηξηκελία αλάινγα κε ηελ πεξίπηωζε, θαη ην νπνίν ζα θαηαβάιιεη ζηνλ ίδην ηόπν θαη ρξόλν πνπ θαηαβάιιεη θαη ην αληίζηνηρν
ηέινο θαηαλάιωζεο λεξνύ.
Ννείηαη όηη ην πκβνύιην δύλαηαη κε δεκόζηα γλωζηνπνίεζε λα αιιάμεη ην ηόπν θαη ρξόλν θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ηνύην.
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Κ.Δ.Π. 388/2016

Αριθμός 388
Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΤΕΩ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΔΕΜΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014
__________________
Γλωζηνπνίεζε ζύκθωλα κε ην άξζξν 20(1)
Ο Τπνπξγόο Γεωξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην
άξζξν 20(1) ηνπ πεξί Ιδξύζεωο θαη Λεηηνπξγίαο πλδέζκωλ Πξνζηαζίαο Φπηώλ Νόκνπ ηνπ 2014, γλωζηνπνηεί όηη
ν ύλδεζκνο Πξνζηαζίαο Φπηώλ ηεο Ειηάο Αθαθίνπ-Μελνίθνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε «ύλδεζκν Πξνζηαζίαο Φπηώλ
ηεο Ειηάο Δπηηθήο Λεπθωζίαο». Η αλαζεωξεκέλε γεωξγηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ζα δξαζηεξηνπνηείηαη ν ελ
ιόγω ύλδεζκνο, πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο θνηλόηεηεο: Αθάθη, Μέλνηθν, Απιώλα, Δέλεηα Μάκκαξη,
Κνθθηλνηξηκηζηά, Αγ. Σξηκηζηάο θαη Παιηνκεηόρνπ.
ΝΙΚΟ ΚΟΤΓΙΑΛΗ,
Τπνπξγόο Γεωξγίαο,
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο.
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Κ.Δ.Π. 389/2016

Αριθμός 389
ΟΙ ΠΔΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΜΔΥΡΙ 2015
__________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 20
59(Ι) ηνπ 2010
114(Ι) ηνπ 2010
126(Ι) ηνπ 2010
2(Ι) ηνπ 2012
37(Ι) ηνπ 2012
170(Ι) ηνπ 2012
193(Ι) ηνπ 2012
106(Ι) ηνπ 2014
194(Ι) ηνπ 2014
176(Ι) ηνπ 2015.

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ην άξζξν 20 ησλ πεξί
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Νόκσλ ηνπ 2010 έσο 2015, αθνύ έιαβε ππόςε ηε δηαπίζησζε
αλαινγηζηηθήο έξεπλαο όηη, κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ, όπσο πξνθύπηνπλ
από ηνπο αηνκηθνύο ινγαξηαζκνύο ησλ αζθαιηζκέλσλ, ν κέζνο όξνο ησλ αζθαιηζηέσλ
απνδνρώλ ηνπ έηνπο 2015, ζε ζύγθξηζε κε ηηο αζθαιηζηέεο απνδνρέο ηνπ έηνπο 2014, έρεη
κεησζεί, επνκέλσο ε αύμεζε ηνπ πνζνύ ησλ βαζηθώλ αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ γηα ην 2016 ζα
είλαη κεδεληθή, εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα:

πλνπηηθόο ηίηινο.

1. Σν παξόλ δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (Πνζό Βαζηθώλ
Αζθαιηζηέσλ Απνδνρώλ) Γηάηαγκα ηνπ 2016.

Καζνξηζκόο πνζνύ
βαζηθώλ
αζθαιηζηέσλ
απνδνρώλ γηα
ην έηνο 2016.

2. Σν εβδνκαδηαίν θαη ην εηήζην πνζό ησλ βαζηθώλ αζθαιηζηέσλ απνδνρώλ γηα ην 2016,
θαζνξίδεηαη ζε εθαηόλ εβδνκήληα ηέζζεξα επξώ θαη ηξηάληα νθηώ ζελη (€174,38) θαη ζε ελλέα
ρηιηάδεο κεδέλ εμήληα νθηώ επξώ (€9.068,00), αληίζηνηρα.
__________________
΄Δγηλε ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2016.
(ΤΔΠΚΑ 11.6.02.7)
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Κ.Δ.Π. 390/2016

Αριθμός 390
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ (ΚΕΦ.2)
(όπωρ ηποποποιήθηκε μέσπι ζήμεπα)
__________________
Γνωζηοποίηζη δςνάμει ηος άπθπος 4(δ)(iv)
Σο Νομικό ςμβούλιο καηά ηην ενάζκηζη ηων εξοςζιών πος ηος σοπηγούνηαι με ηο άπθπο 4(δ)(iv) ηος πεπί
Δικηγόπων Νόμος έσει καθοπίζει όηι ηο Δίπλωμα Νομικήρ ηος Moldova University of European Studies, ζηη Μολδαβία,
θεωπείηαι ωρ πηςσίο νομικήρ για ηοςρ ζκοπούρ ηος πιο πάνω άπθπος ηος εν λόγω Νόμος.
__________________
΄Εγινε ζηιρ 15 Δεκεμβπίος 2016.
ΚΩΣΑ ΚΛΗΡΙΔΗ,
Γενικόρ Ειζαγγελέαρ ηηρ Δημοκπαηίαρ,
Ππόεδπορ ηος Νομικού ςμβοςλίος.
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Κ.Δ.Π. 391/2016

Αριθμός 391
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1993 ΕΩ 2015
___________________
Σξνπνπνίεζε ηεο Καλνληζηηθήο Απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ
ΚΔΠ 379/2014 Κύπξνπ αλαθνξηθά κε ηηο Αγνξέο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ Επίζεκε
ΚΔΠ 500/2014 Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο ζηηο 8.8.2014 (Κ.Δ.Π 379/2014).
ΚΔΠ 533/2014
ΚΔΠ 69/2015
ΚΔΠ 144/2015
ΚΔΠ 157/2015
ΚΔΠ 206/2015
ΚΔΠ225/2015
ΚΔΠ303/2015
ΚΔΠ312/2015
ΚΔΠ340/2015
ΚΔΠ 422/2015
ΚΔΠ 447/2015
ΚΔΠ 2/2016
ΚΔΠ 68/2016
ΚΔΠ 158/2016
ΚΔΠ176/2016
ΚΔΠ 188/2016
ΚΔΠ 193/2016
ΚΔΠ 194/2016
ΚΔΠ 247/2016
ΚΔΠ 274/2016
ΚΔΠ 296/2016.
Σν πκβνύιην ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ κε βάζε ηελ εμνπζία πνπ ηνπ παξέρνπλ ηα
άξζξα 10(2)(ε), 33 θαη 48 ησλ πεξί Αμηώλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ Νόκσλ ηνπ
1993 έσο 2015 θαη ηνπ Καλνληζκνύ 88 ησλ πεξί Αμηώλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ
Καλνληζκώλ, απνθάζηζε λα ηξνπνπνηήζεη ην Παξάξηεκα 17 ηεο Καλνληζηηθήο Απόθαζεο
αλαθνξηθά κε ηηο Αγνξέο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ σο αθνινύζσο:
1.

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν 20 ηνπ Πίλαθα II απηνύ, ηεο ρξέσζεο «€0,20
αλά κεηαθνξά» κε ηελ αθόινπζε λέα ρξέσζε «€0,50 αλά κεηαθνξά».

2.

Με ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Πίλαθα III απηνύ, κεηά ηε ιέμε «(i) Μεηνρέο»
ε
(1 γξακκή) ηεο θξάζεο «/Παξαζηαηηθά Δηθαησκάησλ».

3.

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ 3.1 ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ Πίλαθα ΙV
απηνύ, σο αθνινύζσο:
«3.1 Υξέσζε αλά ζπλαιιαγή
γηα ηήξεζε κεηξώνπ
κεηνρώλ, ΔΑΜ
ρξενγξάθσλ θαη
Παξαζηαηηθώλ
Πιεξσκώλ

(i) Mεηνρέο: €0,17 ζεληο αλά
εγγξαθή / ζπλαιιαγή
(ii) ΔΑΜ θαη εηαηξηθά ρξεόγξαθα: €0,09 ζεληο αλά
ζπλαιιαγή
(iii) Κξαηηθά Υξεόγξαθα*: €0,10
ζεληο αλά ζπλαιιαγή
(iv) Παξαζηαηηθά Πιεξσκώλ:
€0,20 ζεληο αλά εγγξαθή/
ζπλαιιαγή

* εκείσζε: Ο όξνο «Κξαηηθά Υξεόγξαθα» θαιύπηεη Υξεόγξαθα
Δεκνζίνπ, Ηκηθξαηηθώλ Οξγαληζκώλ θαη
Δήκσλ.»
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4.

Με ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 3.2 ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ Πίλαθα
ΙV απηνύ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ ζεκείνπ v:
«(v) Σήξεζε κεηξώνπ αξηζκνύ
κεξίδσλ ζε Παξαζηαηηθά
Δηθαησκάησλ (Depository Interests)

1-200

€900

201-500

€1.800

501-1.000

€3.600

1.001-2.000

€5.600

2.001-3.000

€7.600

3.001-4.000

€9.600

4.001-5.000

€11.600

5.001-6.000

€13.600

6.001-8.000

€15.600

8.001-10.000

€17.600

10.001-12.000

€35.000

12.001-15.000

€45.000

15.001-20.000

€55.000

20.001-25.000

€65.000

25.000-30.000

€75.000

>30.001

5.

Υξέσζε αλά έηνο γηα
Παξαζηαηηθά
Δηθαησκάησλ

€100.000»

Με ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ Πίλαθα ΙV απηνύ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ ζεκείνπ (ix):

«(ix)

Αλάιεςε κεηξώνπ λένπ
εθδόηε Παξαζηαηηθώλ
Δηθαησκάησλ / Ελζσκάησζε
Δηθαησκάησλ Αμηώλ
Εκπηζηεύκαηνο ζην ήδε
πθηζηάκελν κεηνρηθό θεθάιαην

Έσο €1.000.000 – 0,20%

€1.000.001- 5.000.000 - 0,15%

Πέξαλ ησλ €5.000.001 – 0,10%

Ειάρηζηε ρξέσζε €5.000
Μέγηζηε ρξέσζε €150.000
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εκείσζε: σο ζπλνιηθή αμία επί ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ε θιηκαθσηή ρξέσζε γηα ηηο
πεξηπηώζεηο εηζαγσγήο λένπ εθδόηε, αύμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ιακβάλεηαη ππόςε ην
γηλόκελν ηεο ηηκήο δηάζεζεο/ έθδνζεο/ εμάζθεζεο (ηεο κεηνρήο πνπ
αληηπξνζσπεύνπλ ηα Παξαζηαηηθά Δηθαησκάησλ) επί ηνπ αξηζκνύ ησλ αμηώλ θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ γίλεηαη κε δσξεάλ αμίεο ιακβάλεηαη ππόςε ην γηλόκελν ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηα Παξαζηαηηθά
Δηθαησκάησλ επί ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ.»

6.

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ Πίλαθα ΙV απηνύ, κε ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν

«9.

7.

Παξνρή ζηνλ Εθδόηε Αξρείνπ
Μεηαβνιώλ/
Αξρείνπ
κε
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκό
ησλ αμηώλ γηα Μεηνρέο,
Εηαηξηθά Υξεόγξαθα, ΔΑΜ,
Δηθαηώκαηα
Πξνηίκεζεο
(rights),
Παξαζηαηηθά
Δηθαησκάησλ

€0,08 αλά εγγξαθή
Ειάρηζηε ρξέσζε €20»

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ζεκείσζεο vi ηνπ Πίλαθα V (E) απηνύ, κε ηελ αθόινπζε λέα ζεκείσζε vi:

«vi.

Εηαηξείεο πνπ εηζάγνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ θαη είλαη ήδε
εηζεγκέλεο ζε άιιν Υξεκαηηζηήξην (θαη εθόζνλ έρεη πξνεγεζεί ακνηβαία
ζπκθσλία κεηαμύ ηνπ ΥΑΚ κε ην άιιν Υξεκαηηζηήξην) ζα θαηαβάιινπλ κόλν
ην 50% ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο εθδόηε ζην ΥΑΚ.»

Η παξνύζα Απόθαζε ηίζεηαη ζε ηζρύ δεθαπέληε εκέξεο κεηά από ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα
ηεο Δεκνθξαηίαο.
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Αρ. 4984, 23.12.2016

Κ.Δ.Π. 392/2016

Αριθμός 392
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ
(ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΟ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2012
____________________
Γλωζηοποίεζε ζύκθωλα κε ηολ Καλοληζκό 7(1)(ζη)
Ο Αρτηεπηζεωρεηής εθαρκόδοληας ηης αρκοδηόηεηες ποσ παρέτοληαη ζ’ ασηόλ κε βάζε
ηολ Καλοληζκό 7(1) ηωλ περί Αζθάιεηας θαη Τγείας ζηελ Εργαζία (Λεηηοσργία,
σληήρεζε θαη Έιεγτος Αλειθσζηήρωλ) Καλοληζκώλ ηοσ 2012, εθδίδεη ηελ παρούζα
γλωζηοποίεζε.
σλοπηηθός ηίηιος.

1. Η παρούζα γλωζηοποίεζε ζα αλαθέρεηαη ως ε περί Αζθάιεηας θαη Τγείας ζηελ
Εργαζία (Έγθρηζε σληερεηώλ Αλειθσζηήρωλ) (Αρ. 4) Γλωζηοποίεζε ηοσ 2016.

Έγθρηζε σληερεηώλ
Αλειθσζηήρωλ.
Πίλαθας.
Επίζεκε Εθεκερίδα
Παράρηεκα Σρίηο (Ι):
28.12.2012.

2. Επεηδή ηα πρόζωπα ποσ περηιακβάλοληαη ζηολ Πίλαθα ποσ αθοιοσζεί ηθαλοποηούλ
ηα θρηηήρηα ηοσ Καλοληζκού 9 θαη ηοσ Παραρηήκαηος VΙ ηωλ περί Αζθάιεηας θαη Τγείας
ζηελ Εργαζία (Λεηηοσργία, σληήρεζε θαη Έιεγτος Αλειθσζηήρωλ) Καλοληζκώλ ηοσ
2012, εγθρίλοληαη ως σληερεηές Αλειθσζηήρωλ, εγγράθοληαη ζηο Μεηρώο σληερεηώλ
Αλειθσζηήρωλ θαη τορεγείηαη ζ’ ασηά ζτεηηθό πηζηοποηεηηθό.

Επίζεκε Εθεκερίδα
Παράρηεκα Σρίηο (Ι):
27.10.2016.

3. Με ηε δεκοζίεσζε ηες παρούζας γλωζηοποίεζες θαηαργείηαη ε περί Αζθάιεηας θαη
Τγείας ζηελ Εργαζία (Έγθρηζε σληερεηώλ Αλειθσζηήρωλ) (Αρ.3) Γλωζηοποίεζε ηοσ
2016.
____________________
ΠΙΝΑΚΑ

Α/Α

ΑΡ. ΜΗΣΡΩΟΤ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Α1
Α2
Α3
Α4
Α5
Α6
Α7
Α8
Α9
Α10
Α11
Α13
Α14
Α15
Α16
Α17
Α18
Α20
Α21
Α22
Α23
Α25
Α27
Α28
Α29

ΤΝΣΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ
P.Y. ELEVATOR LTD
INTERLIFT (SERVICES) LTD
ASTY ELEVATORS LTD
AVEROF G. STYLIANIDES (ENGINEERING) LTD
CYLIFT & EQUIPMENT LTD
PULSE ELECTRONICS LTD
T.E.P. LIFTS LTD
OTIS ELEVATOR (CYPRUS) LTD
KONE ELEVATORS CYPRUS LTD
GELCO LIFTS LTD
MA - STRO (ENGΙNEERING) LTD
GT TOPLIFTS LTD
COLBECK SERVICES LTD
GGG SWISS TECH LTD
MCRS LIFT SERVICES LTD
ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΤΛΛΗ
ANOSIS LIFT SERVICES LTD
K&P FAST ELEVATOR LTD
FRANCO ELEVATORS LTD
SOGEPA LTD
CY. EL. ES. LIFT LTD
K-K ELEVATOR CYPRUS LTD
ΔΗΜΗΣΡΗ ΥΑΣΡΑ
P.S.D.C. ELECTROSERVICES LTD
Ν.V. PROFESSIONAL LIFT SERVICES
____________________
Έγηλε ζηης 20 Δεθεκβρίοσ 2016.

2502
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4984, 23.12.2016

Κ.Δ.Π. 393/2016

Αριθμός 393
ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1960 ΕΩ (ΑΡ.2) ΣΟΤ 2014
___________________
Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 33(4)
14 ηνπ 1960
50 ηνπ 1962
11 ηνπ 1963
6 ηνπ 1969
40 ηνπ 1970
58 ηνπ 1972
1 ηνπ 1980
35 ηνπ 1982
29 ηνπ 1983
81 ηνπ 1983
16 ηνπ 1984
61 ηνπ 1984
83 ηνπ 1984
93 ηνπ 1984
18 ηνπ 1985
71 ηνπ 1985
89 ηνπ 1985
96 ηνπ 1986
317 ηνπ 1987
49 ηνπ 1988
64 ηνπ 1990
136 ηνπ 1991
149 ηνπ 1991
237 ηνπ 1991
42(Ι) ηνπ 1992
43(Ι) ηνπ 1992
102(Ι) ηνπ 1996
4(Ι) ηνπ 1997
53(Ι) ηνπ 1997
90(Ι) ηνπ 1997
27(Ι) ηνπ 1998
63(Ι) ηνπ 1996
110(Ι) ηνπ 1996
34(Ι) ηνπ 1996
148(Ι) ηνπ 1999
41(Ι) ηνπ 2000
32(Ι) ηνπ 2001
40(Ι) ηνπ 2002
80(Ι) ηνπ 2002
140(Ι) ηνπ 2002
206(Ι) ηνπ 2002
17(Ι) ηνπ 2004
165(Ι) ηνπ 2004
288(Ι) ηνπ 2004
21(Ι) ηνπ 2006
99(Ι) ηνπ 2007
170(Ι) ηνπ 2007
76(Ι) ηνπ 2008
81(Ι) ηνπ 2008
118() ηνπ 2008
119(Ι) ηνπ 2008
36(Ι) ηνπ 2009
129 (Ι) ηνπ 2009
138(Ι) ηνπ 2009
19(Ι) ηνπ 2010
166(Ι) ηνπ 2011
30(Ι) ηνπ 2013
46(Ι) ηνπ 2014
191(Ι) ηνπ 2014.

Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ
εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 33 ησλ πεξί Δηθαζηεξίσλ Νόκσλ ηνπ 1960 έσο (Αξ.2) ηνπ
2014, εθδίδεη ην αθόινπζν Δηάηαγκα:

2503
πλνπηηθόο
ηίηινο.

1. Σν παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Καζνξηζκνύ ηνπ Δηθαζηηθνύ Επηηνθίνπ
Δηάηαγκα ηνπ 2016.

Ύςνο δηθαζηηθνύ
επηηνθίνπ.

2. Με βάζε ηελ εθηηζέκελε ζην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Νόκνπ κέζνδν, ην ύςνο ηνπ
δηθαζηηθνύ επηηνθίνπ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Νόκνπ, θαζνξίδεηαη ζηα 3,5%.

Έλαξμε ηζρύνο ηνπ
παξόληνο
Δηαηάγκαηνο.

ε

3. Σν παξόλ Δηάηαγκα ηζρύεη από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2017.
___________________
Έγηλε ζηηο 21 Δεθεκβξίνπ 2016.
ΥΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ,
Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ.

______________________________________________________________________________________________
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