
 
Πρόγραμμα Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης 

με βάση το άρθρο 12Δ του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου 
για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας 

 
Το Πολεοδομικό Συμβούλιο, με βάση το άρθρο 12Δ του περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας Διάταγμα Εκχώρησης Εξουσιών και το άρθρο 12Δ του Νόμου διοργανώνει 
Δημόσια Ακρόαση για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και 
Δερύνειας. Η Δημόσια Ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών 
Γραφείων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, στην οδό Κινύρας, αρ. 5-6, στη 
Λευκωσία, μεταξύ 12 - 14 Ιουνίου 2018, με μέγιστη υπολογιζόμενη διάρκεια από τις 8.30 

μέχρι τις 14.30. 
 

Ο βασικός σκοπός της Δημόσιας Ακρόασης είναι να δοθεί στο Πολεοδομικό Συμβούλιο η 
δυνατότητα να ενημερωθεί δημόσια για απόψεις, εισηγήσεις και προβληματισμούς που 
απασχολούν τις εμπλεκόμενες Τοπικές Αρχές, καθώς και διάφορους οργανισμούς, αρχές, 
οργανωμένα σύνολα ή ομάδες πολιτών αναφορικά με την εκπόνηση του Τοπικού 
Σχεδίου. Ταυτόχρονα, κατά τη Δημόσια Ακρόαση παρέχεται η ευκαιρία δημόσιας 
παρουσίασης αυτών των θεμάτων, και διασφαλίζεται η αναγκαία διαφάνεια και 
ενημέρωση του κοινού. Στην Ακρόαση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι αρμόδιων 
Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών, ώστε να κατατεθούν οι σχετικές απόψεις τους. 

 
Το Πρόγραμμα της Δημόσιας Ακρόασης περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα, θέματα 
επέκτασης και αναβάθμισης των συντελεστών δόμησης Ζωνών Ανάπτυξης, θέματα 
κατάργησης μέρους Κτηνοτροφικής Ζώνης, επηρεασμού από Ζώνη Δημοσίων Χρήσεων 
και Ζώνη Προστασίας, θέματα οδικών δικτύων και θέματα προνοιών και μέτρων 
πολιτικής. 

 
Η Ημερήσια Διάταξη της Δημόσιας Ακρόασης θα αναρτηθεί μία εβδομάδα περίπου πριν 
τη διεξαγωγή της Δημόσιας Ακρόασης στα Γραφεία των Τοπικών Αρχών και του 
Πολεοδομικού Συμβουλίου, στα Κεντρικά Γραφεία και στο Επαρχιακό Γραφείο 
Αμμοχώστου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, στην Επαρχιακή Διοίκηση 
Αμμοχώστου, καθώς και στις ιστοσελίδες του Πολεοδομικού Συμβουλίου, του Υπουργείου 
Εσωτερικών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
www.moi.gov.cy/tph/council.nsf, www.moi.gov.cy και www.moi.gov.cy/tph 

αντίστοιχα. 
 

 
 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Λευκωσία, 22 Μαΐου 2018 
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