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Ε.Ε. Παρ.lΙΙ(Ι}
Αρ.424Ζ,30.º ß.2007

.a,

ß

βΦ
κ.Δ.Π. §19/2007

Αρßθμüq 5º9
ΟΙ ηΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΘΣΤΑΣΙοΥ NQtVlolTθy 1θ83 tι,ßΕχΡΙ2007

ΔιÜταγμα δυνÜμει του φθρου 3
Τσ Υπουργικü Συμβοýλιο, ασκdτνταò τιò εξουσßεò που του χορηγοýνται απü
το φθρο 3 των περß Ενοικιοστασßων Νüμων του 19ΒS μÝχρι 2007, αφοý κα,
?3τoujΞΨ νοποιÞθηκε üτι συντρÝχουν οι προOποθÝσειò των προνοιιßτν του εν λüγω
illft Ι3ßΙ ÜρSροß, εκδßδει το ακüλοιθο διÜταγμα:
7θτOυ ]986

θ,ßτ¼τ,Ι3ω

Ιg5τΦι,ι 198s
5t τ¼g 19θ9
13g του 19g1

67(ι)του,lgφ

ßOqΙ)-,ου lsθe
2(Ι)

του

t§S

iω(l)-,aJ ßθθ5
70(t)τüυ 1θω
rS9(|)του 1999
t

1s(ι] τΦυ

ß990

t6(Þ το! ?ω1
20(Þτα'l αωΙ

]5β(η τ6υ α002
ß7ß{Ι} ταμ 20ω

Φ(ß) τατ2ý06

;ffΙi'[tr#º

τßτλο§
ΕβτηνΕßα,

1, Το παρüν διÜταγμα θα αναιρÝρεται ωξ το πΕρß Εγαικιοστασßου (Ελεγχü,

μενεò ΠεριοχÝò) Διüταγμα του 2007.
2.-(1) Γιq τουò σκοßτοýò του παρüντοq ΔιατÜγματοò_
«Νüμοò» σημαßγει τουò περß Ενοικιοοτασßου Νüμουq του 1θθΒ μÝχρι
2007,
(2) ¼ροι που

δεν ερμηνεýονται αλλýò σΓο θδÜφια ßº), Ýχουν την Ýννοια

που τθυξ ατΤοδßδει ο Νüμοò,

ιοιρυξη
ffiHf#:*

Β, Οι περιοχÝò που καθαρßζοντσι σταν Π{νακq κηριlσσονται ωq ελεγχüμε_

νθò πΕριοχÜò,

fΙι,/οι«ξ_

κσßÜργηση. 4. Τα ΔιòιτÜγματα πσυ Ýχαjν ετ(δοθεß ωò Κ.Α,Π. ß49/Ζ5, Ι54m κqι ]4θ/

Εl'#ßΙο"

2003καταργοý''.òqι

flορÜρτημα
Τρßτο

(ß1:

QÞ,Oθ.1 975

Οθ.07.19π
21,02.20Φ.

ΠιΝΑΚΑΣ
ΠαρÜγραφοò 3

*

ΕξαιρουμÝνων των περιοχ{bν(παλαιü και ýÝο), ΛÜρνακαò, ΠÜφου, Βgσιλικοý, Ζυγßου και Λατdιοý,
(β) μεσα στιò οποßεò βρßσκονται τουριστικÜ περßßττερα,
(γ) tουμστικþν παραλιιßιν Þ υποστατικιbν ιδιοιη,ησßαò του κυΠριακοý
Οργανιαμοý Τουρισμοý, και
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ι ,,

t
I

]
-, .,,.-*.l-.,,._-,:.,η,,,;, .lΙ, . |-:!ι-.l,_-,!',,.,,,
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Ι

3Θ47

κ.Α,Π,519/ft]07
(δ) κρατκÞò
γηq που εκμιαθþθηκαν ΙΙΙΙυ
απü
ΤΟ
το
ΔÞl,ιüσιο σ'τον
ο1ογ (ιιηρlgχÞ
θργαν,σμüß.rυρþυου δυγÞιι+, πι,rιιr1_*_. . Δημüσιο
θργανισμüτüυρ1ουου'¸'-Υwν'Ιt\νΥ
κιfπριακü
λýτeρη ß;" ;;¸;;: ;Ι""¹ :Ι*lºμ'"'ωσηq μο υ,ορκeια Ιºεγ,"

jll ßßΗ''ß#'

}*l;{ι.ι¹*ΗΩ

γωγÞ Κqι ανÜτòqjξη τουΙ*,
τουρισμοý,

περιοχÝò εßναι

(1)

¹¹ß : ιι"º";'.#

*ß;:

Σην Εþ-βχ6^sιJ,«δF
Οι περιοχÝò

»lξ|fu*$ι

9rεüq των δημοτικþγ

optτuv

αßιΞ,'λΙυ'ßß"υ_Στροβümß, των ΔÞμων
ηþ.«μ",οò,
#ΙχχΙß,¹ 5:::tι:,

(2)ΣτηνΗι,¹¹Ηßß*Ý"ffilx:ßΡ;:ι:χχ:Ιtßß,,χ_¹",-"
Οι περιοχÝq που βρΙσºοwqι
εντüq των
.-" δηιοηκιßν ορßων των ΔÞμων
παραλιμνιου και r\yiaq ιianüq]'

(3) Στην Επαρχßα

ΛÜρυακαφ-

Οι περlgχÝò που
Ρρßσκ9ν-εαι εντüò
των
Ιwν δημοτιιòζbν ορßων
,
-r Ιν)
των ΔÞμων
Αραδßππου
και λευκαρων.
!
(4) Στην Εηαρχßα ΛεμεσοιFΟι περιοΧÝò που,F,οßαιφγται
εντüò των δημ6lμòlßlγ ορßων
των ΔÞμων
Ayto ιJ Αθανqσßου, t-6ρμq
96$*º
'",::º.:-Ψ::Ι

ßΦ#d
*:f
Fßß;þ;;ffi ι.ι¹ßbξ,δº¹χΙιl;;*ι*ßΙΙß;$"",χßß
-.ων
διrßν, kqg6q
τα

1πßαηò.
Συμβουλßων Μουταγιßχαq,

'μηl*rα
Ι;δ;
Τλ;

ορßων τιον κοινοτικ(ßν

Ιυου«γρουßι,ιου' καß' ßΙ*¿Ιßºι,Π«τεκΙιλησιÜò,

Ψ"Þò,
στην
παρÜγρ¾

,

(5}

τοτογραφιΙ<ü

3ι,l ρý

;'-κºΗ"Ι#flHß

Πýργο υ,

ß'δ'l"ºθΧJ,¹¹º

þ-þυυ 5θlß που αποταλεß αναπüσπαστο μÝροò Ψº.tιΙγξ"_*rß
του θν rOy«l ειαταßμÜßüq.

Στην Εηαρχßα

ο,

ΠÜροιτ-

ι!»ffiιff Χξ^fßº:ιξ
' περιοχÞq
fßÞßf,ß-,ºJ,#º#ßι¹¹
του Κ||π9υ rηιýÜ"ò
.

λfων») üπωò αυτÞ

6r;;;ου ωò «κüλΓιου
υηÝÝ"*υ,lΙßßr,¸_**υ«ι,ßζεται

χρþμα στο χÜρτη με αýξοιττα

"ρþ'λßòr.

¹;

ff

τýJγ ι(οραλ-

μÝ

κιτρινο
]

- ηριθμüò 8S

23 του
§Ι του
3θ του
7θ του
94 γOυ
135 τφυ
5ß του

º9θ3
1§Ý3

67(ß) του

1S2

1θ84
1986
1θ8θ
,l9δθ

gηòουργικü Συμβοýλιο, αοκιßνιυò ηò εφυσΙεòl,ρου,υ χορηγοý-α απü την ιταρýγραφο
φ του dρθρου θ των ττε4Ι Ενοικιοσταα{ου Νüμιτw rou 1gθ3 μηρι 2013, μαÜ σπü
σýσηση του Υπουργοý Δmιοσýντ6 και Δημοdαò ΤÜφωò καθοβζει, γβ τοιτò σκοποýò του
προανυφgΡüμηβυ Üρθρου, το ποσοþü του 0 τοιò εκτüη ωò το ατιßττατο üριο αυξÞσεωò
òνοιdων για τη Üετßα :του apχtΦι αττ6 τò 22 ΑττρλΙου 20ß7 μÝχρι ισι πò 21 Απριλßου t)l9.
(α)-ΤιδΓßüαφßου

1θθ9

t38του 1θθ1

'ß0O{Ι) του
2(t) ωυ

1Ο2(Ι}του

Ι9θΞ

t9θ3

ßsθ5

70(Ι}του Ι9θ9

10s(l)loυ ß9θ0
ßßθ(Ι}του 1θs9
1θ(Ι) τOυ 2001
20(Ι) του 2Φ1
1S0(l} του 2002

171 {Ι}του Ξ003
9θ(Ι) του 200θ
12θ(Ι) του
1

2(Π7

73(|) του 2Ο13.

ftδüθηκε τηιτft Μαρτßw, 2017,

