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Αριθμός 479 
Οι ττερί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό 

Συμβούλιο δυνάμει του άρδρου 19 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρα
τίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 τοιι ττερί Καταθέσεως οτη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονι
σμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 
227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 19 

Κεφ. 96. 
14 του 1959 
67 του 1963 

6 του 1964 
65 του 1964 
12 του 1969 
38 του 1969 
13 του 1974 
28 του 1974 
24 του 1978 
25 του 1979 
30 του 1982 
15 του 1983 
9 του 1986 

115 του 1986 
199 του 1986 

53 του 1987 
87 του 1987 

316 του 1987 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του 

χορηγούνται από το άρθρο 19 του περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 
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108 του 
243 του 
122 του 

97(1} του 
45(1} του 
14(1} του 
52(1) του 
37(1} του 
72(ί} του 
71(1) του 
35(1) του 
61(i) του 
81(0 του 
57(1) του 
66(0 του 
73(0 του 

126(1) του 
157(0 του 
26(0 του 
33(1) του 

202(1) του 
101(0 του 
21(0 του 
32(0 του 
47(1) του 
77(1) του 

131(1) του 

1988 
1988 
1990 
1992 
1994 
1996 
1996 
1997 
1997 
1998 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2002 
2002 
2002 
2006 
2008 
2008 
2011 
2011 
2011. 

Συνοτπικός 
τίτλος. 
Δ.Ν. 
Τομ. 1.307. 
Εφημερίδα 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτο: 

14.10.1954 
20.1.1955 
23.6.1955 

2.8.1956 
7.2.1957. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο: 

14.3.1963 
23.10.1964 

11.2.1965 
25.5.1967 
11.7.1969 

13.10.1970. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

7,1.1972 
13.2.1976 

27.10.1978 
21.12.1979 
25.7.1980 

14.11.1980 
26.11.1982 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί 

Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011 

και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Οδών και Οικοδομών 

Κανονισμούς του 1954 έως (Αρ. 2) του 2003 (που στο εξής 

θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί 

κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί 

ως οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί του 1954 έως 

2011. 
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22.2.1985 
30.1.1987 
10.4.1987 

20.11.1992 
31.12.1992 

18.3.1994 
8.4.1994 

30.4.1999 
3.3.2000 
9.6.2000 
6.6.2003 
18.7.2003. 

Τροποποίηση 
του Κανονισμού 
2 των βασικών 
κανονισμών. 

2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη σ' αυτόν, στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά, των ακολούθων νέων όρων και των 

ορισμών τους: 

«Έυρωκώδικες" σημαίνει τη σειρά ευρωπαϊκών 

προτύπων που υιοθετούνται ως πρότυπα' 

"πακέτο Ευρωκωδίκων" σημαίνει το σύνολο των 

μερών των Ευρωκωδίκων που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό συγκεκριμένης 

κατηγορίας δομημάτων 

"Προσαρτήματα Ευρωκωδίκων" σημαίνει τα 

προσαρτήματα των Ευρωκωδίκων που περιέχουν 

τις καθορισμένες παραμέτρους»' 

(β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου 

«πρότυπα» από τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

«πρότυπα σημαίνει τα εκάστοτε ισχύοντα 

κυπριακά πρότυπα»κα! 

(γ) με την τροποποίηση του ορισμού του όρου 

«σεισμικός κώδικας» με την αντικατάσταση της τελείας 

στο τέλος του με το σημείο του κόμματος και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «με εφαρμογή 

μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου 2011'». 
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Αντικατάσταση 
του Κανονισμού 
61 ΣΤ των βασικών 
κανονισμών. 

«Υποβολή 
αντισεισμικής 
μελέτης για 
οικοδομές. 

3. Ο Κανονισμός 61 ΣΤ των βασικών κανονισμών 

αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 61 ΣΤ: 

61ΣΤ.-(1) Σε σχέση με οικοδομές με φέροντα 

οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, μέχρι και 

την 31η Δεκεμβρίου 2011, υποβάλλεται στην 

αρμόδια αρχή αντισεισμική μελέτη με βάση το 

σεισμικό κώδικα ή με βάση το σχετικό πακέτο 

Ευρωκωδίκων και τα σχετικά Προσαρτήματα 

Ευρωκωδίκων. 

(2) Από την 1η Ιανουαρίου 2012, για όλες τις 

οικοδομές υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή 

αντισεισμική μελέτη με βάση το σχετικό πακέτο 

Ευρωκωδίκων και τα σχετικά Προσαρτήματα 

Ευρωκωδίκων: 

Νοείται ότι δεν απαιτείται η υποβολή 

αντισεισμικής μελέτης δυνάμει του Κανονισμού 

αυτού στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Οικοδομές με συνολικό εμβαδό μικρότερο 

των 65 τετραγωνικών μέτρων 

(β) βοηθητικές οικοδομές' 

(γ) γεωργικές και κτηνοτροφικές οικοδομές.». 

Τροποποίηση 
του Κανονισμού 
61Ζτων βασικών 
κανονισμών. 

4. Ο Κανονισμός 61Ζ των βασικών κανονισμών 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλού του 

με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 
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«Υποβολή 

στατικής 

μελέτης για 

οικοδομές.»'και 

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (1) 

αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(1)(α) Σε σχέση με οικοδομές με φέροντα 

οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, μέχρι 

και την 31η Δεκεμβρίου 2011, υποβάλλεται στην 

αρμόδια αρχή στατική μελέτη με βάση τα 

πρότυπα CYS 159 και CYS 13 ή με βάση το 

σχετικό πακέτο Ευρωκωδίκων και τα σχετικά 

Προσαρτήματα Ευρωκωδίκων. 

(β) Από την 1η Ιανουαρίου 2012, για όλες τις 

οικοδομές υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή 

στατική μελέτη με βάση το σχετικό πακέτο 

Ευρωκωδίκων και τα σχετικά Προσαρτήματα 

Ευρωκωδίκων.». 

Τροποποίηση των 
βασικών κανονισμών 
με την προσθήκη, 
αμέσως μετά 
τον Κανονισμό 61Ζ, 
νέου Κανονισμού. 

5. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά τον Κανονισμό 61Ζ αυτών, του ακόλουθου 

νέου Κανονισμού: 

«Ημερομηνία 
εφαρμογής των 
Ευρωκωδίκων, 
Προσαρτημάτων 
Ευρωκωδίκων 
και Πακέτων 
Ευρωκωδίκων. 

61ΖΑ. Για τους σκοπούς των Κανονισμών 

61ΣΤ και 61Ζ, ο τίτλος, ο αριθμός και η 

ημερομηνία εφαρμογής των 

Ευρωκωδίκων, των Προσαρτημάτων 

Ευρωκωδίκων, των πακέτων 

Ευρωκωδίκων, καθώς και οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις αυτών, δημοσιεύονται από 

τον Υπουργό Εσωτερικών στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας.». 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 
Αρ. 4533,25.11.2011 

Αριθμός 480 

3296 Κ.Δ.Π. 480/2011 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2011 

86(Ι)του 1999 
51(1) του 2000 

5(ί) του 2001 
131(1) του 2001 
199(1) του 2002 
228(1) του 2002 

52(1) του 2005 
128(1) του 2005 
148(1) του 2006 
156(1) του 2006 
27(1) του 2007 

154(1) του 2007 
166(1) του 2007 

2(1) του 2009 
47(1) του 2010 

120(0 του 2010 
29(1) του 2011. 

Συνοπτικός 
Τίτλος. 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
11.4.2003. 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 116 
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αχνας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 116 των 
περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2011, εκδίδει, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών, 
τους ακόλουθους Κανονισμούς. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονίσμοί Αχνας του 2011 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Διοίκησης των 
Τοπικών Υποθέσεων (Γενικούς) Κανονισμούς Άχνας του 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι 
βασικοί Κανονισμοί») Kat οι βασικοί κανονισμοί και Οί κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων (Γενικοί) Κανονισμοί Άχνας του 2003 έως 2011. 

2. Ο Κανονισμός 104 τροποποιείται με την πρόσθεση της φράσης «και επεξεργασία», μετά τη Αέξη 
μετακίνηση (δεύτερη γραμμή). 

3. Η παράγραφος (α) του Κανονισμού 104 τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου και του 
αριθμού «£100» {πρώτη γραμμή) με το σημείο και τον αριθμό «€500», η παράγραφος (β) του ίδιου 
Κανονισμού τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου και του αριθμού «£20» (δεύτερη 
γραμμή) με το σημείο και τον αριθμό «€50» και η παράγραφος (γ) του ίδιου Κανονισμού 
τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου και του αριθμού «£1.000» (δεύτερη γραμμή) με το 
σημείο και τον αριθμό «€3.000». 

Έγινε στις 21 Νοεμβρίου 2011. 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3297 Κ.Δ.Π. 481/2011 
Αρ. 4533, 25.11.2011 

Αριθμός 481 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ TOY 199S ΕΩΣ 2011 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 116 
Το Κοινοτικό Συμβούλιο ΑχερΙτου ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 116 

86{Ι) του 1999 των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2011, εκδίδει, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού 
51(!) του 2000 Εσωτερικών, τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

5(t) του 2001 
131(1) του 2001 
199(!) του 2002 
228(f) του 2002 

52(1) του 2005 
128(1) του 2005 
148(1) του 2006 
156(1) του 2006 
27(1} του 2007 

154(1) του 2007 
166(1) του 2007 

2(1) του 2009 
47(1) του 2010 

120(1) του 2010 
29(1) του 2011. 

Συνοπτικός 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων (Γενικοί) 
Τίτλος. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Αχεριτου του 2011 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Διοίκησης των 

Τοπικών Υποθέσεων (Γενικούς) Κανονισμούς ΑχερΙτου του 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 
«οι βασικοί Κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται μαζί ως 
οι περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων (Γενικοί) Κανονισμοί Αχεριτου του 2003 έως 2011. 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
11.4.2003. 

2. Ο Κανονισμός 104 τροποποιείται με την πρόσθεση της φράοης «και επεξεργασία», μετά τη λέξη 
μετακίνηση (δεύτερη γραμμή). 

3. Η παράγραφος (α) του Κανονισμού 104 τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου και 
του αριθμού «£100» (πρώτη γραμμή) με το σημείο και τον αριθμό «€500», η παράγραφος (β) του 
ίδιου Κανονισμού τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου και του αριθμοί) «£20» (δεύτερη 
γραμμή) με το σημείο και τον αριθμό «€50» και η παράγραφος (γ) του ίδιου Κανονισμού 
τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου και του αριθμού «£1.000» (δεύτερη γραμμή) με το 
σημείο και τον αριθμό «€3.000». 

Έγινε στις 21 Νοεμβρίου 2011. 



Ε.Ε. Πορ. 111(1) 
Αρ. 4533, 25.11.2011 

Αριθμός 482 

3298 Κ.Δ.Π. 482/2011 

ΟΙ ΠΕΡΙ KOINOTHTDN ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2011 

86(Ι)του 1999 
51(1) του 2000 

5(1) του 2001 
131(1) του 2001 
199(1) του 2002 
228(1) του 2002 
52(1) του 2005 

128(1) του 2005 
148(1) του 2006 
156(1) του 2006 
27(1) του 2007 

154(1} του 2007 
166(1) του 2007 

2(1) του 2009 
47{ϊ> του 2010 

120(1) του 2010. 
29(1) του 2011. 

Συνοπτικός 
Τίτλος. 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
11.4.2003. 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 116 
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 116 
των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2011, εκδίδει, κατόττιν έγκρισης του Υπουργού 
Εσωτερικών, τους ακόλουθους Κανονισμούς. 

1, Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων 
(Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Αυγόρου του 2011 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί 
Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων (Γενικούς) Κανονισμούς Αυγόρου ίου 2003 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «οι βασικοί Κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι κανονισμοί αυτοί θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων (Γενικοί) Κανονισμοί Αυγόρου 
του 2003 έως 2011. 

2. Ο Κανονισμός 104 τροποποιείται με την πρόσθεση της φράσης «και επεξεργασία», μετά τη λέξη 
μετακίνηση (δεύτερη γραμμή). 

3. Η παράγραφος (α) του Κανονισμού 104 τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου και 
του αριθμού «£100» (πρώτη γραμμή) με το σημείο και τον αριθμό «€500», η παράγραφος (β) του 
ίδιου Κανονισμού τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου και του αριθμού «£20» (δεύτερη 
γραμμή) με το σημείο και τον αριθμό «650» και η παράγραφος (γ) του ίδιου Κανονισμού 
τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου και του αριθμού «£1.000» (δεύτερη γραμμή) με το 
σημείο και τον αριθμό «€3.000». 

Έγινε στις 21 Νοεμβρίου 2011, 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 
Αρ. 4533, 25.11.2011 

Αριθμός 483 

3299 Κ.Δ.Π. 483/2011 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2011 

86(1) του 1999 
51(1) του 2000 

5(1) του 2001 
131(1) του 2001 
199(1) του 2002 
228(1) του 2002 

52(1) του 2005 
128(1) του 2005 
148(1) του 2005 
156(1) του 2006 
27(1) του 2007 

154(1) του 2007 
166(ί) του 2007 

2(1) του 2009 
47(f) του 2010 

120(1) του 2010 
29(1) του 2011. 

Συνοπτικός 
Τίτλος. 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
11.4.2003. 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 116 
Το Κοινοτικό Συμβούλια Φρενάρου ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 116 
των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2011, εκδίδει, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού 
Εσωτερικών, τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων 
(Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Φρενάρου του 2011 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί 
Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων (Γενικούς) Κανονισμούς Φρενάρου του 2003 (που στο εξής 
θα αναφέρονται ως «οι βασικοί Κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι κανονισμοί αυτοί θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων (Γενικοί) Κανονισμοί Φρενάρου 
του 2003 έως 2011. 

2. Ο Κανονισμός 104 τροποποιείται με την πρόσθεση της φράσης «και επεξεργασία», μετά τη λέξη 
μετακίνηση (δεύτερη γραμμή). 

3. Η παράγραφος (α) του Κανονισμού 104 τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου και 
του αριθμού «£100» (πρώτη γραμμή) με το σημείο και τον αριθμό «€500», η παράγραφος (β) του 
ίδιου Κανονισμού τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου και του αριθμού «£20» (δεύτερη 
γραμμή) με το σημείο και τον αριθμό «€50» και η παράγραφος (γ) του ίδιου Κανονισμού 
τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου και του αριθμού «£1.000» (δεύτερη γραμμή) με το 
σημείο και τον αριθμό «€3.000». 

Έγινε στις 21 Νοεμβρίου 2011. 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 
Αρ. 4533, 25.11.2011 

Αριθμός 484 

3300 Κ.Δ.Π. 484/2011 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2011 

86(f) του 1999 
51(1) του 2000 
5(ί) του 2001 

131(1) του 2001 
199(1) του 2002 
228(1) του 2002 

52(1) του 2005 
128(1) του 2005 
148(1) του 2006 
156(1) του 2006 
27(f) του 2007 

154(1) του 2007 
166(1) του 2007 

2(1) του 2009 
47(1) του 2010 

120(1) του 2010 
29(1) του 2011. 

Συνοπτικός 
Τίτλος. 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
11.4.2003. 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 116 
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 116 
των περί Κοινοτήτων Νόμων του 1999 έως 2011, εκδίδει, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού 
Εσωτερικών, τους ακόλουθους Κανονισμούς. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί Θα αναφέρονται ως οι περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Λιοπετρίου του 2011 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Διοίκησης 
των Τοπικών Υποθέσεων (Γενικούς) Κανονισμούς Λιοπετρίου του 2003 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «οι βασικοί Κανονισμοί») κα; οι βασικοί κανονισμοί και οι κανονισμοί αυτοί θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων (Γενικοί) Κανονισμοί Λιοπετρίου 
του 2003 έως 2011. 

2. Ο Κανονισμός 104 τροποποιείται με την πρόσθεση της φράσης «και επεξεργασία», μετά τη λέξη 
μετακίνηση (δεύτερη γραμμή). 

3. Η παράγραφος (α) του Κανονισμού 104 τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου κα! του 
αριθμού «£100» (πρώτη γραμμή) με το σημείο και τον αριθμό «€500», η παράγραφος (β) του ίδιου 
Κανονισμού τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου κα( του αριθμού «£20» (δεύτερη 
γραμμή) με το σημείο και τον αριθμό «€50» και η παράγραφος (γ) του ίδιου Κανονισμού 
τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου και του αριθμού «£1.000» (δεύτερη γραμμή) με το 
σημείο και τον αριθμό «€3.000». 

Έγινε στις 21 Νοεμβρίου 2011. 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 
Αρ. 4533, 25.11.2011 

Αριθμός 485 

3301 Κ.Δ.Π. 485/2011 

9 του 1965 
51 του 1970 
81 του 1970 

3 του 1978 
6 του 1981 

189(1) του 2002 
59(1) του 2006 

122(1) του 2007 
52(1) του 2008 
26(1) του 2010. 

Συνοπτικός τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Τροποποίηση 
Πρώτου 
Παραρτήματος 
του Νόμου. 

του 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 2010 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 12(6) 
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 12(6) 

των περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμων του 1965 έως 2010, εκδίδει το 
ακόλουθο Διάταγμα; 

1, Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου) Διάταγμα του 2011. 

2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός εάν από το κείμενο δεν προκύπτει διαφορετική έννοια-
«Νόμος» σημαίνει τους περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμους του 1965 έως 
2010, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται στο παρόν Διάταγμα έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο 
Νόμος. 

3. Η παράγραφος 9 του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου διαγράφεται και 
αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο 9: 

«9. Κατάθεση σύμβασης πώλησης ή ανταλλαγής ή εκχώρησης ι1} αντι-
81(1) του 2011. παροχής ακίνητης ιδιοκτησίας, δυνάμει των διατάξεων του περί Πώλησης 

Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου.». 



Ε.Ε. Παρ. ΙΙ!(Ι) 
Αρ. 4533, 25.11.2011 

Αριθμός 486 

3302 Κ.Δ.Π. 486/2011 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΑΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ) ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007 

61(1) του 2004 
226(1) του 2004 

53(1) του 2007. 

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 12(ιη), 14 και 26(2)(α) 
Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ασκώντας τις εξουσίες που του 
παρέχονται από τα άρθρα 14 και 26 των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμων 
του 2004 έως 2007, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Τέλος 
Συμμετοχής. 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων 
(Τέλος Συμμετοχής Δειγμάτων Οίνου σε Κυπριακό Διαγωνισμό Οίνου) Διάταγμα του 2011. 

2. Με το παρόν Διάταγμα εγκρίνεται, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Αμπελοοινικών 
Προϊόντων, η είσπραξη από το εν λόγω Συμβουλίου του ακόλουθου τέλους, σε σχέση με την 
εκ μέρους του διοργάνωση ή και ανάθεση διοργάνωσης διαγωνισμών βράβευσης οίνων στα 
πλαίσια προβολής του Κυπριακού οίνου και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του: 

Για κάθε δείγμα που υποβάλλεται 
για συμμετοχή σε Κυπριακό Διαγωνισμό Οίνου 

Τέλος 

€70,00. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ, 
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος. 



Ε.Ε. Παρ. ΙΜ(Ι) 
Αρ. 4533, 25.11.2011 

3303 Κ.Δ.Π. 487/2011 

Αριθμός 487 

Ο! ΠΕΡί ΚΥΠΡίΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) ΝΟΜΟΙ TOY 1966 ΚΑΙ 1971 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 

Επειδή είναι αναγκαίο όπως απαγορευθεί η μεταφορά από κυπριακά πλοία 
συγκεκριμένων εμπορευμάτων καθώς και οπλισμού και κάθε είδους συναφούς 
υλικού προς και από τη Βιρμανία/Μιανμάρ, για εκτέλεση υποχρεώσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που πηγάζουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 194/2008 του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 25ης Φεβρουαρίου 2008 όπως 
τροποποιήθηκε και την Απόφαση 2010/232/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 26Γς 

Απριλίου 2010 όπως τροποποιήθηκε για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της 
Βιρμανίας/Μιανμάρ, 

26 του 1966 ΓΓ αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό 
53 του 1971. δυνάμει του άρθρου 3 των περί Κυπριακών Πλοίων {Απαγόρευσις Μεταφορών) 

Νόμων του 1966 και 1971, εκδίδει το παρόν Διάταγμα: 

Συνοπτικός 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευση 
τίτλος. Μεταφοράς Εμπορευμάτων, Οπλισμού και Συναφούς Υλικού προς και από τη 

Βιρμανία/Μίανμάρ) Διάταγμα του 2011. 

Απαγόρευση 2. Απαγορεύεται η μεταφορά από κυπριακά πλοία προς και από τη 
μεταφοράς, Βιρμανία/Μιανμάρ οπλισμού και κάθε είδους συναφούς υλικού, ανεξαρτήτως 
από κυπριακά προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών 
πλοία, όπλων οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών 
και συναφούς τους, καθώς και εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική 
υλικού. καταστολή στη Βιρμανία/Μιανμάρ όπως απαριθμείται στο Παράρτημα II του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 194/2008 όττως τροποποιήθηκε και όπως εκάστοτε 
τροποποιείται, ανεξαρτήτως προέλευσης, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή 
φορέα στη Βιρμανία/Μίανμάρ ή προς χρήση στη χώρα αυτή ή από τη χώρα 
αυτή. 

Ειδικές 3. Η απαγόρευση της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται αναφορικά με την μεταφορά 
εξαιρέσεις από κυπριακά πλοία: 
αναφορικά με 
στρατιωτικό (α) μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού που θα μπορούσε 
εξοπλισμό και να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, ο οποίος προορίζεται 
εξοπλισμό αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση ή για προγράμματα 
εσωτερικής οικοδόμησης θεσμών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και της 
καταστολής. Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων της. 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ, 

(β) εξοπλισμού άραης ναρκοπεδίων και υλικού για επιχειρήσεις άρσης 
ναρκοπεδίων. 

νοουμένου ότι οι εν λόγω εξαγωγές έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από τις 
αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(γ) προστατευτικού ιματισμού, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων 
και των στρατιωτικών κρανών, που εξάγονται προσωρινά στη 
Βιρμανία/Μιανμάρ από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, το 
προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της, από 
εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέλη ανθρωπιστικών ή 
αναπτυξιακών αποστολών και του σχετικού προσωπικού, αποκλειστικά για 
προσωπική τους χρήση. 



Απαγόρευση 
μεταφοράς, 
εμπορευμάτων 
από τη 
Βιρμανία/ 
Μιανμάρ 
Παράρτημα Ι 
του 
Κανονισμού 
(ΕΚ)αριθμ. 
194/2008 
όπως 
τροποποιήθηκε. 

Απαγόρευση 
μεταφοράς από 
κυπριακά πλοία 
προς τη 
Βιρμανία/ 
Μιανμάρ 
εμπορευμάτων. 
Παράρτημα 
ill του 
Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 
194/2008 όπως 
τροποποιήθηκε. 

Συναφή 
κοινοτικά 
περιοριστικά 
μέτρα. 
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4. (1) Απαγορεύεται η μεταφορά από κυπριακά πλοία από τη Βιρμανία/Μιανμάρ 
εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 194/2008 όπως τροποποιήθηκε και όπως εκάστοτε τροποποιείται και τα 
οποία εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

(α) κορμοτεμάχια, ξυλεία και προϊόντα ξυλείας· 
(β) χρυσού, κασσίτερου, σιδήρου, χαλκού, βολφραμίου, αργύρου, άνθρακα, 

μολύβδου, μαγγανίου, νικελίου και ψευδαργύρου- και 
(γ) πολύτιμων κα! ημιπολύτιμων λίθων, μεταξύ άλλων, διαμαντιών, 

ρουμπινιών, σαπφειριών, νεφρίτη και σμαραγδιών. 

(2) Η απαγόρευση της υποπαραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται αναφορικά με τις 
μεταφορές εμπορευμάτων από κυπρϊακά πλοία που: 

(α) είνα! περιστασιακές και συνίστανται αποκλειστικά σε προϊόντα για 
προσωπική χρήση των παραληπτών ή των ταξιδιωτών ή των οικογενειών 
τους· ή 

(β) σχετίζονται με σχέδια και προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας ή σε 
σχέδια και προγράμματα μη ανθρωπιστικής βοήθειας ή ανάπτυξης που 
διεξάγονται στη Βιρμανία/Μιανμάρ υπέρ των στόχων που περιγράφονται 
στο άρθρο 8(2)(α), (β) και (γ) της Απόφασης 2010/232/ΚΕΠΠΑ όπως 
τροποποιήθηκε. 

5. Απαγορεύεται η μεταφορά από κυπριακά πλοία προς τη Βιρμανία/Μιανμάρ 
συναφούς εξοπλισμού, εμπορευμάτων καϊ τεχνολογίας, ανεξαρτήτως 
προέλευσης που παρατίθενται στο Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
194/2008 όπως τροποποιήθηκε και όπως εκάστοτε τροποποιείται, εφόσον 
προορίζονται για επιχειρήσεις της Βιρμανίας/Μιανμάρ που δραστηριοποιούνται 
στους ακόλουθους κλάδους: 

(α) υλοτομία και επεξεργασία ξυλείας-

(β) εξόρυξη άνθρακα, χρυσού, αργύρου, σιδήρου, κασσίτερου, χαλκού, 
βολφραμίου, μολύβδου, μαγγανίου, νικελίου και ψευδαργύρου-

(γ) εξόρυξη και επεξεργασία πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, μεταξύ 
άλλων διαμαντιών, ρουμπινιών, σαπφείρων, νεφρίτη και σμαραγδιών. 

6. (1) Απαγορεύεται η μεταφορά από κυπριακά πλοία συγκεκριμένων 
εμπορευμάτων καθώς και οπλισμού και κάθε είδους συναφούς υλικού προς και 
από τη Βιρμανία/Μιανμάρ κατά παράβαση συναφών Κανονισμών ή άλλων 
πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπούν στην εφαρμογή, 
τροποποίηση ή αντικατάσταση: 

(α) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 194/2008 όπως τροποποιήθηκε-

και 

(β) της Απόφασης 2010/232/ΚΕΠΠΑ, 

(2) Συναφείς Κανονισμοί ή άλλες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1) γνωστοποιούνται με Εγκύκλιο του Διευθυντή 

. Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας. 

Κατάργηση 
Διατάγματος. 
Κ.Δ.Π. 
206/2005. 

7. Με το παρόν Διάταγμα καταργείται το περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευση 
Μεταφοράς Όπλων και Συναφούς Υλικού προς τη Βιρμανία/Μιανμάρ) Διάταγμα 
του 2005. 

Έγινε στις 11 Νοεμβρίου 2011. 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 
Αρ. 4533, 25.11.2011 

3305 Κ.Δ.Π. 488/2011 

Αριθμός 488 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2011 

113(1) 
91(1) 
56(1) 
32(1) 

3 
43 
41 
69 
70 
5 

58 

του 
του 
του 
του 

2004 
2005 
2006 
2011 

Κεφ. 154. 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 

1962 
1963 
1964 
1964 
1965 
1967 
1967 

44 TOU 1972 
92 
29 
59 
3 

13 
10 
46 
86 

186 
111 
236 

61(1) 
3(1) 

99(1) 
36(1) 
40(1) 
45(f) 
15(1) 
37(1) 
38(i) 

129(1; 
30(0 
43(() 
77(1) 

162(1; 
169(1) 
181(1; 
27(ΐ; 
12(1) 
85(1; 

144(1; 
145(1; 
25(ΐ; 
48(ΐ; 
84(ΐ; 

164(1; 
124(1; 
31(1) 
18(1) 

του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 
του 

1972 
1973 
1974 
1975 
1979 
1981 
1982 
1983 
1986 
1989 
1991 
1994 
1996 
1996 
1997 
1998 
1998 
1999 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 
2002 
2002 
2002 
2002 
2003 
2003 
2003 
2003 
2004 
2005 
2006 

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 5(4)(δ)(χίίί) 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει η υποπαράγραφος (χίϋ) του 
εδαφίου (4) του άρθρου 5 των περί Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων Νόμων του 2004 έως 
2011, γνωστοποιεί ότι στα αδικήματα που αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο, για τα οττοία η 
καταδίκη συνιστά κώλυμα οτην έκδοση άδειας απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου 
κατηγορίας Δ', προστίθεται το ακόλουθο αδίκημα σε νέα υποπαράγραφο (xiv): 

"(xiv) Παράνομος τραυματισμός προσώπου με χρήση πυροβόλου όπλου σύμφωνα με τα άρθρα 
228, 231, 234(a) και 243 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν ή αντικαθίστανται." 
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130(1) του 2006 
126(1) του 2007 
70(1) του 2008 
83(1) του 2008 
64(1) του 2009 
56(1) του 2011 

72(ί) του 2011. 
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