
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οττ' "Αρ. 870 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 
Διοικητικοί Πράξεις και Γνωστοποιήσεις 

'Αριθμός 263 

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ 
ΝΟΜΟΣ 1968 

(ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 

Ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς δυνάμει 
του άρθρου 3 τοΟ περί Προστασίας των Λουσμένων εν τη θαλασσή 
Νόμου χορηγουμένας αύτώ εξουσίας, κηρύττει τάς έν τω Πίνακι τοΰ 
παρόντος Διατάγματος -περιγραφόμενος περιοχάς ως έπιφυλαχθείσας 
αποκλειστικώς διά λουσμένους έν τη θαλασσή μεταξύ τών ωρών 6ης 
πρωινής καΐ 8ης μεταμεσημβρινής έκαστης ημέρας. 

2. Αϊ έν τω Πίνακι τοΰ παρόντος Διατάγματος άναφερόμεναι περιο-
χαι καθορίζονται έπί τόπου διά πινακίδων έπι της παραλίας και διά 
σημαντήρων εντός της θαλάσσης. 

3. Ή ισχύς του παρόντος Διατάγματος άρχεται από της δημοσιεύ
σεως του εις την επίσημο ν εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει την 
31ην 'Οκτωβρίου 1971. 

4. Το παρόν Διάταγμα θά άναφέρηται ώς το περί Προστασίας τών 
Λουσμένων έν τη θαλασσή ('Αμμόχωστος, Κυρήνεια, Λάρναξ, Λεμε
σός καΐ Πάφος) Διάταγμα του 1971. 

ΠΙΝΑΞ 
Μέρος Ι.ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

Περιοχή «Α» 
Ή περιοχή αρχίζει έκ του σημείου της ακτής το όποιον ευρίσκεται 

έπι του χωριτικου ορίου μεταξύ τών χωρίων "Αγιος Σέργιος και 
"Εγκωμη και προχωρεί με νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
τής είρημένης ακτής μέχρι του ακρωτηρίου τοποθεσία «Πύργος» και 
περιλαμβάνει δλην τήν θάλασσαν τήν εύρισκομένην ε'ις άπόστασιν 500 
ποδών έκ τής ε'ιρημένης ακτής καθ δλον αυτής το μήκος. 
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'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
δια χρώματος ερυθρού επί τοΟ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
υπ' αύξοντα Άρ. 2082. 

Περιοχή «Β» 
'Ολόκληρος ή περιοχή ή οποία καθορίζεται προς βορράς ύπό ευ

θείας γραμμής μήκους 66 ποδών αγομένης έκ σημείου της ακτής το
ποθεσία «Γλώσσα» και με κλίσιν ΑΖ.65° και ύπό ετέρας ευθείας 
γραμμής μήκους 464 ποδών αγομένης έκ τοΰ άκρου τής είρημένης 
ευθείας γραμμής και με κλίσιν ΑΖ.145°, προς νότον ύπό ευθείας 
γραμμής αγομένης έκ τής νοτιοανατολικής γωνίας του τεμαχίου Άρ. 
1094 του Συμπλέγματος «Ε» τής.ενορίας "Αγιος Νικόλαος τής πόλεως 
'Αμμοχώστου με κλίσιν ΑΖ.65° και μήκους 500 ποδών έκ τής ακτής, 
προς δυσμάς ύπό τής ακτής καί προς ανατολάς ύπό τής γραμμής 
ήτις απέχει 500 πόδας έκ τής ακτής καθ' δλον αυτής το μήκος. 

Περιοχή «Γ» 
'Ολόκληρος ή περιοχή ή οποία καθορίζεται προς βορραν ύπό ευ

θείας γραμμής αγομένης έκ τής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ τεμα
χίου Άρ. 566 του Συμπλέγματος «Ε» τής 'Ενορίας "Αγιος Νικόλαος 
τής πόλεως Αμμοχώστου με κλίσιν ΑΖ.65° και με άπόστασιν 500 
ποδών έκ τής ακτής, προς νότον ύπό ευθείας γραμμής αγομένης έκ 
τοΟ σημείου του ανατολικού συνόρου του τεμαχίου Άρ. 96 τοΰ Συμ
πλέγματος «C» τής ενορίας «Σταυρός» τής πόλεως Αμμοχώστου το 
όποιον ευρίσκεται 14 πόδας νοτίως τής βορειοανατολικής γωνίας του 
είρημένου τεμαχίου με κλίσιν ΑΖ.65° καί εις άπόστασιν 500 ποδών 
έκ τής ακτής, προς δυσμάς ύπό τής ακτής καί προς ανατολάς ύπό 
τής γραμμής ήτις απέχει 500 πόδας έκ τής ακτής καθ' δλον αυτής 
το μήκος. 

Περιοχή «Δ» 
'Ολόκληρος ή περιοχή ή οποία καθορίζεται προς βορραν ύπό ευ

θείας γραμμής αγομένης έκ του σημείου τοΰ ανατολικού συνόρου 
τοΰ τεμαχίου Άρ. 116 του Συμπλέγματος «C» τής ενορίας «Σταυ
ρός» τής πόλεως Αμμοχώστου το όποιον ευρίσκεται 18 πόδας νοτίως 
τής βορειοανατολικής γωνίας τοΟ είρημένου τεμαχίου με κλίσιν 
ΑΖ.65° καί εις άπόστασιν'500 ποδών έκ τής ακτής, προς νότον ύπό 
ευθείας γραμμής αγομένης έκ του σημείου τοΰ άνατολικοΰ συνόρου 
τοΟ τεμαχίου Άρ. 24 του Συμπλέγματος «C» τής ενορίας «"Αγιος 
Μέμνων» τής πόλεως Αμμοχώστου το όποιον ευρίσκεται 28 πόδας 
νοτίως τής βορειοανατολικής γωνίας τοΰ είρημένου τεμαχίου με κλί
σιν ΑΖ.65° καί είς άπόστασιν 500 ποδών έκ τής ακτής, προς δυσμάς 
ύπό τής ακτής καί προς ανατολάς ύπό ευθείας γραμμής αγομένης 
έκ τών άκρων τών δύο είρη μένων ευθειών. 

Αϊ περιοχαί «Β», «Γ» καί «Δ» εμφαίνονται πλαισιούμεναι διά χρώ
ματος έρυθροΰ έπί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου ύπ' 
αύξοντα Άρ. 2083. 

Περιοχή «Ε» 
'Ολόκληρος ή περιοχή (γνωστή ως Πρωτάρας) ώς δεικνύεται πλαι

σιουμένη διά χρώματος ερυθρού έπί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2194. 

Αντίγραφαν τών Σχεδίων ύπ' αυξοντας αριθμούς 2082, 2083 καί 
2194 διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου προ
σώπου είς το Γραφεΐον τοΰ Έπαρχου Αμμοχώστου. 
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Μέρος I I .—ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 
Περιοχή «Α» 

Ή ττεριοχή αρχίζει εκ τοϋ σημείου επί της ακτής του ευρισκομένου 
εις άπόστασιν 357 ποδών περίπου βορείως της βορειοδυτικής γωνίας 
τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 223 τής Ενορίας «"Αγιος Ανδρέας» του Χωρίου 
«Καραβάς» και προχωρεί με νοτιοδυτικήν και βορειοδυτική ν κατεύ
θυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι του σημείου τοΰ ευρι
σκομένου βορειοανατολικούς τής βορειοανατολικής γωνίας του τε
μαχίου Ά ρ . 221/1/1 τής είρημένης Ενορίας και Χωρίου, εις άπό
στασιν 220 ποδών περίπου και με κλίσιν ΑΖ.25° ανατολικώς τής είρη
μένης γωνίας τοΰ είρημένου τεμαχίου καί περιλαμβάνει δλην την 
θάλασσαν τήν εύρισκομένην μεταξύ τής είρημένης ακτής καί τής ευ
θείας γραμμής ήτις ενώνει το τελευταΐον άναφερθέν σημεΐον έπι τής 
είρημένης ακτής μετά του σημείου αρχής. 

Περιοχή «Β» 
Ή περιοχή αρχίζει εκ τοΰ σημείου επί τής ακτής τοΰ ευρισκομένου 

ακριβώς ανατολικώς τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρι
κού Σημείου Ά ρ . 147 έπι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
Ά ρ . ΧΙΙ.9.Ε. καί προχωρεί ακριβώς ανατολικώς εις ευθείαν γραμ
μήν καί εις άπόστασιν 318 ποδών περίπου εκ τής είρημένης ακτής' 
εκείθεν νοτίως εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ σημείου επί τής ακτής 
τοΰ ευρισκομένου επί τής ευθείας γραμμής ήτις ενώνει το άνατολικόν 
άκρον τής είρημένης ευθείας γραμμής τών 318 ποδών μετά τοΰ απω
τάτου βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 301/1/2/3 τής Ενορίας 
«"Αγιος Ανδρέας» τοΰ Χωρίου «Καραβάς»' εκείθεν μέ βορειοδυτικήν 
κατεύθυνσιν κατά μήκος τής εϊρημένης ακτής μέχρι τοΰ σημείου 
αρχής. 

Αϊ περιοχαί «Α» καί «Β» εμφαίνονται πλαισιούμεναι διά χρώματος 
ερυθρού επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου υπ' αύξοντα 
Ά ρ . 2110. 

Περιοχή «Γ» 
Ή περιοχή αρχίζει εκ τοΰ σημείου εντός τής θαλάσσης τοΰ ευρι

σκομένου εις άπόστασιν 510 ποδών περίπου, ακριβώς βορείως τής 
βορειοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 2/1/1 τοΰ Χωρίου «Τέμ
πλος», ήτις γωνία ευρίσκεται επί τής ακτής καί προχωρεί ακριβώς 
νοτίως μέχρι τής είρημένης γωνίας τοΰ είρημένου τεμαχίου' εκείθεν 
μέ δυτικήν καί βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης 
ακτής μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 205 τοΰ 
είρημένου χωρίου' εκείθεν ακριβώς ανατολικώς εις ευθείαν γραμμήν 
μέχρι σημείου επί της ήτκτής της νησΐ5ος 4-ΓλυΊαώτιυυυι νησί» άλΛως 
«Νήσος τών Έχιδνών»' εκείθεν μέ νοτιοανατολική ν καί βορειοανατο
λικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ακτής τής είρημένης νησΐδος μέχρι 
σημείου ευρισκομένου ακριβώς δυτικώς τοΰ σημείου αρχής' εκείθεν 
ακριβώς ανατολικώς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

Όλόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
διά χρώματος έρυθροΰ επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
ύπ' αύξοντα Ά ρ . 2111. 

Περιοχή «Δ» 
Ή περιοχή αρχίζει εκ τοΰ σημείου εντός τής θαλάσσης τοΰ ευρι

σκομένου ακριβώς βορείως τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγω
νομετρικού Σημείου «Κομπονήσι» επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρι



246 

κου Σχεδίου Άρ. XI L12.6.XVI και εις άπόστασιν 400 ποδών περίπου 
έκ του είρημένου τριγωνομετρικού σημείου και προχωρεί νοτιοανα
τολικούς κατά μήκος της ευθείας γραμμής ήτις ενώνει το σημεΐον 
αρχής μετά του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού Ση
μείου Άρ. 21 έπί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 'Αριθ. 
XII.13.4.ΧIII, μέχρι του σημείου όπου ή είρημένη ευθεία γραμμή 
τέμνει την άκτήν" έκεΐθεν με νοτιοδυτικήν, βορειοδυτικήν, νοτιοδυτι
κήν και βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής 
μέχρι τής βορειοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Άρ. 42 του Συμπλέ
γματος «Β» τής Πόλεως «Κάτω Κυρήνεια»" έκεΐθεν βορειοανατολικούς 
είς ευθείαν γραμμήν μέχρι του σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
διά χρώματος ερυθρού έπί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου1 Σχεδίου 
ύπ' αύξοντα Άρ. 2112. 

Περιοχή «Ε» 
Ή περιοχή αρχίζει έκ του σημείου επί τής ακτής του ευρισκομένου 

επί τής ευθείας γραμμής ήτις ενώνει το Κυβερνητικόν Χωρομετρικόν 
Τριγωνομετρικόν Σημεΐον Άρ. 1259Ε έπί του Κυβερνητικού1 Χωρο
μετρικου Σχεδίου Άρ. XII.13.4.XV μετά του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικου Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 1257 έπί του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XI 1.21.1.IV και "προχωρεί νοτιοανατο
λικούς κοττά μήκος τής ειρημένης ευθείας γραμμής μέχρι του σημείου 
δπου αυτή τέμνει την άκτήν' έκεΐθεν με νοτιοδυτικήν και βορειοδυ
τικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι του σημείου 
αρχής. 

Όλόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
διά χρώματος ερυθροί) έπί τοϋ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
ύπ' αύξοντα Άρ. 2113. 

Περιοχή «Ζ» 
Ή περιοχή αρχίζει έκ του σημείου έπί τής ακτής τοΰ ευρισκομένου 

έπί τής ευθείας γραμμής ήτις ενώνει το Κυβερνητικόν Χωρομετρικόν 
Τριγωνομετρικόν Σημεΐον Άρ. 601 έπί του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικου Σχεδίου Άρ. Χ1Ι.24Ε μετά του Κυβερνητικού Χωρομετρικου1 

Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 15 έπί του είρημένου σχεδίου και 
προχωρεί ανατολικώς κατά μήκος τής είρημένης ευθείας γραμμής 
μέχρι του σημείου δπου αυτή τέμνει τήν άκτήν" έκεΐθεν με νοτιοδυ
τικήν και βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι 
του σημείου αρχής. 

Περιοχή «Η» 
Ή περιοχή αρχίζει έκ του1 σημείου έπί τής ακτής τοΰ ευρισκομένου 

έπί τής ευθείας γραμμής ήτις ενώνει το Κυβερνητικόν Χωρομετρικόν 
Τριγωνομετρικόν Σημεΐον Άρ. 601 έπί του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικου Σχεδίου Άρ. XI 1.24.Ε μετά του Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 15 έπί του είρημένου σχεδίου και 
προχωρεί ανατολικώς έπί τής είρημένης ευθείας γραμμής μέχρι του 
σημείου δπου αΰτη τέμνει τήν άκτήν έκεΐθεν με νοτιοδυτικήν και βό
ρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι του ση
μείου αρχής. 

Αϊ περιοχαί «Ζ» και «Η» εμφαίνονται πλαισιούμεναι διά χρώμα
τος ερυθρού έπί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου ύπ5 αύ
ξοντα Άρ. 2114. 
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Περιοχή «θ» 
Ή περιοχή αρχίζει εκ του σημείου επί της ακτής τοΰ ευρισκομένου 

εις άπόστασιν 390 ποδών ανατολικώς του απωτάτου ανατολικού ση
μείου του τεμαχίου Άρ. 2/1Α τοΰ χωρίου Καραβάς τής Ενορίας 
Πετρογειτονιάς και προχωρεί ακριβώς βορείως εις ευθείαν γραμμήν 
μέχρι σημείου ευρισκομένου εντός τής θαλάσσης και εις άπόστασιν 
335 ποδών εκ του είρημένου σημείου επί τής είρημένης ακτής' εκείθεν 
ανατολικώς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι του απωτάτου βορείου ση
μείου τοΰ τεμαχίου άρ. 4 του είρημένου χωρίου και ενορίας, το όποιον 
σημεΐον ευρίσκεται επί τής ακτής εκείθεν με νοτιοδυτικήν κατεΰθυν
σιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

Περιοχή «Ι» 
Ή περιοχή αρχίζει εκ τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΰ τεμα

χίου Άρ. 4 τοΰ χωρίου Καραβας τής Ενορίας Πετρογειτονιάς το 
όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί τής ακτής και προχωρεί νοτιοανατο
λικούς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τής νησΐδος τής ευρισκομένης βο
ρείως τοΰ βορείου συνόρου τοΰ τεμαχίου Άρ. 392/1Α τοΰ είρημένου 
χωρίου και ενορίας' εκείθεν νοτιοανατολικούς και περιλαμβάνουσα 
την είρημένην νησίδα μέχρι τοΰ σημείου επί τής ακτής τοΰ ευρισκο
μένου είς άπόστασιν 380 ποδών δυτικώς τής βορειοδυτικής γωνίας 
τοΰ τεμαχίου Άρ. 392/2 τοΰ είρημένου χωρίου και ενορίας' εκείθεν 
με δυτικήν και βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης 
ακτής μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

Περιοχή «Κ» 
Ή περιοχή αρχίζει έκ τοΰ σημείου επί τής ακτής τοΰ ευρισκομένου 

είς άπόστασιν 125 ποδών δυτικώς τής βορειοδυτικής γωνίας τοΰ τε
μαχίου Ά ρ . 392/2 τοΰ χωρίου Καραβάς τής 'Ενορίας Πετρογειτονιας 
και προχωρεί ακριβώς βορείως είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι σημείου 
ευρισκομένου εντός τής θαλάσσης και είς άπόστασιν 435 ποδών έκ 
τοΰ είρημένου σημείου επί τής είρημένης ακτής' εκείθεν νοτιοανατολι
κούς είς εύθεΐαν, γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΰ 
τεμαχίου Άρ. Ι τοΰ είρημένου χωρίου και ενορίας το όποιον σημεΐον 
ευρίσκεται επί τής ακτής' εκείθεν με νοτιοδυτικήν και δυτικήν κατεύ
θυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

Αϊ περιοχαί «θ», «Ι» και «Κ» εμφαίνονται πλαισιούμεναι δια χρώ
ματος έρυθροΰ επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου ύπ' 
αύξοντα αριθμόν 2144. 

Άντίγραφον τών Σχεδίων ύπό αύξοντας αριθμούς 2110, 2111, 2112, 
2113, 2114 και 2144 διατίθεται ποός επιθεώρηση/ ήπη πηη/τΑς ενδια
φερομένου προσώπου είς το Γραφεΐον τοΰ Βοηθού Έπαρχου 
Κυρήνειας. 

Μέρος ΠΙ.ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΟΣ 
Περιοχή «Α» 

Ή περιοχή αρχίζει έκ τοΰ απωτάτου ανατολικού σημείου τοΰ 
τεμαχίου Άρ. 86 τοΰ Συμπλέγματος «C» τής πόλεως Λάρνακος έπί 
τής ακτής και προχωρεί με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι τοΰ σημείου δπου αύτη τέμνεται 
υπό τής προεκτάσεως τής ευθείας γραμμής τής διερχόμενης διά τών 
οροθετικών σημείων Β,Ρ.2 και Β.Ρ.1 τής περιοχής τής Βάσεως Δε
κέλειας και περιλαμβάνει δλην τήν θάλασσαν τήν εύρισκομένην νοτιο
δυτικούς τής είρημένης προεκτάσεως τής είρημένης ευθείας και είς 
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άπόστασιν 300 ποδών εκ της είρημένης ακτής καθ' δλον αυτής το 
μήκος. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
δια χρώματος έρυθροΰ επί του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
ύπ' αύξοντα αρ. 2079. 

Περιοχή «Β» 
Ή περιοχή αρχίζει εκ του σημείου τής ακτής του ευρισκομένου 

ανατολικώς του απωτάτου βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 84 
του

1 Συμπλέγματος «C» τής πόλεως Λάρνακος και προχωρεί με Gc
ρειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης ακτής μέχρι 
τοΰ σημείου του ευρισκομένου ανατολικώς του απωτάτου βορείου 
σημείου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 83 τοΰ είρημένου συμπλέγματος και εις 
άπόστασιν 990 περίπου ποδών εκ τοΰ πρώτου αναφερθέντος σημείου 
και περιλαμβάνει δλην την θάλασσαν την εύρισκομένην εις άπόστα
σιν 300 ποδών εκ τής είρημένης ακτής καθ' δλονι αυτής το μήκος. 

Περιοχή «Γ» 
Ή περιοχή αρχίζει εκ τοΰ σημείου τής ακτής το όποιον ευρίσκεται 

επί τής προεκτάσεως του βορείου συνόρου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 266 τοΰ 
Συμπλέγμοαος «C» τής πόλεως Λάρνακος και προχωρεί με βορειο
ανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης ακτής μέχρι τοΰ 
σημείου τοΰ ευρισκομένου ανατολικώς τής βορειοανατολικής γωνίας 
τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 90 τοΰ είρημένου Συμπλέγματος και ε'ις άπόστασιν 
1340 ποδών εκ τοΰ πρώτου αναφερθέντος σημείου και περιλαμβάνει 
δλην

 τ
ή ^ θάλασσαν τήν εύρισκομένην βορείως τής ε'ιρημένης προε

κτάσεως τοΰ είρημένου συνόρου και ε'ις άπόστασιν 300 ποδών εκ τής 
είρημένης ακτής καθ' δλον αυτής το μήκος. 

Περιοχή «Δ» 
Ή περιοχή αρχίζει εκ τοΰ σημείου τής ακτής το όποιον ευρίσκεται 

επί τής προεκτάσεως τοΰ βορείου συνόρου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 230 τοΰ 
Συμπλέγματος «C» τής πόλεως Λάρνακος και προχωρεί με δορειο
on/ατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι τοΰ 
σημείου τοΰ ευρισκομένου επί τής προεκτάσεως τοΰ βορείου συνόρου 
τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 245 τοΰ είρημένου συμπλέγματος και περιλαμβάνει 
δλην

 τ
ή

ν θάλασσαν τήν εύρισκομένην μεταξύ τών είρημένων προε
κτάσεων τών είρη μένων συνόρων και εις άπόστασιν 300 ποδών εκ 
τής είρημένης ακτής καθ' δλον αυτής το μήκος. 

Περιοχή «Ε» 
'Ολόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή ευρισκομένη μεταξύ τών 

προεκτάσεων τοΰ βορείου και τοΰ νοτίου συνόρου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 
211 τοΰ Συμπλέγματος « Ο τής πόλεως Λάρνακος και εις άπόστασιν 
300 ποδών εκ τής ακτής. 

Αϊ περιοχαί «Β», «Γ», «Δ» και «Ε» εμφαίνονται πλαισιούμεναι διά 
χρώματος έρυθροΰ έπί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
ύπ' αύξοντα άρ. 2080. 

Περιοχή «Ζ» 
'Ολόκληρος ή εκτασις τής θαλάσσης ή όποια καθορίζεται προς 

βορραν ύπό ευθείας γραμμής μήκους 300 ποδών αγομένης εκ τοΰ 
σημείου τής ακτής το όποιον ευρίσκεται 94 περίπου πόδας νοτίως 
τής αποβάθρας και με κλίσιν ΑΖ.99°, προς νότον ύπό τοΰ ανατο
λικού άκρου της βορείου πλευράς τής προκυμαίας ύπ' αριθμόν τεμα
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χίου 539 τοΰ Συμπλέγματος «Ε» της πόλεως Λάρνακος και της προε
κτάσεως του είρημένου άκρου εις άπόστασιν 182 περίπου ποδών, προς 
δυσμάς υπό της ακτής και προς ανατολάς ύπό ευθείας γραμμής 
ήτις ενώνει τα δύο άκρα τών είρη μένων ευθειών. 

Ή περιοχή «Ζ» εμφαίνεται πλαισιουμένη δια χρώματος ερυθρού 
έπι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου υπ' αύξοντα Άρ. 2081. 

Άντίγραφον τών Σχεδίων ύπό αϋξοντας αριθμούς 2079; 2080 και 
2081 διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου προ
σώπου εις το Γραφεΐον του Έπαρχου Λάρνακος. 

Μέρος IV.ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 
Περιοχή «Α» 

Όλόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή κειμένη μεταξύ τών προε
κτάσεων του βορειοανατολικού συνόρου του τεμαχίου Άρ. 27 τοΰ 
Συμπλέγματος «C» τής ενορίας Άγιας Τριάδος τής πόλεως Λεμεσού 
και τοΰ νοτιοδυτικού συνόρου τοΰ τεμαχίου Άρ. 26 τοΰ είρημένου 
Συμπλέγματος και μέχρις αποστάσεως 330 ποδών εκ τής ακτής. 

Περιοχή «Β» 
Όλόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή κειμένη μεταξύ τών προε

κτάσεων τοΰ βορειοανατολικού και νοτιοδυτικού συνόρου τοΰ τεμα
χίου Άρ. 2 τοΰ Συμπλέγματος «D» τής ενορίας Άγιας Τριάδος τής 
πόλεως Λεμεσού και μέχρις αποστάσεως 330 ποδών εκ τής ακτής. 

Περιοχή «Γ» 
Όλόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή όποια καθορίζεται βορειο

ανατολικούς ύπό τής προεκτάσεως του ανατολικού συνόρου τοΰ τε
μαχίου Άρ. 20 τοΰ Συμπλέγματος «Ε» τής ενορίας Άγιας Τριάδος 
τής πόλεως Λεμεσού μέχρι αποστάσεως 500 ποδών εκ τής ακτής, 
νοτιοδυτικώς ύπό τής προεκτάσεως του ανατολικού συνόρου τοΰ τε
μαχίου Άρ. 26/1/1 και 26/3 τοΰ Συμπλέγματος «D» τής ε'ιρημένης 
ενορίας μέχρις αποστάσεως 500 ποδών εκ τής ακτής, βορειοδυτικώς 
ύπό τής ακτής και νοτιοανατολικούς ύπό τής ευθείας γραμμής ήτις 
ενώνει τά άκρα τών ε'ιρη μένων προεκτάσεων τών είρη μένων, συνόρων. 

ΑΙ περιοχαΐ «Α», «Β» καΐ «Γ» εμφαίνονται πλαισιούμεναι διά χρώ
ματος ερυθρού επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου ύπ' 
αύξοντα Άρ. 2084. 

Περιοχή «Δ» 
Όλόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή όποια καθορίζεται βορειο

ανατολικούς ύπό τής ποοεκτάσεως τοΰ ανατολικού' συνόρου τοΰ τε
μαχίου Άρ. 224 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. 
LIV.51 μέχρις αποστάσεως 500 ποδών εκ τής ακτής, νοτιοδυτικούς 
ύπό τοΰ βορειοανατολικού συνόρου τής περιοχής «Γ» ανωτέρω, βο
ρειοδυτικούς ύπό τής ακτής και νοτιοανατολικώς ύπό τής ευθείας 
γραμμής ήτις ενώνει το άκρον τής είρημένης προεκτάσεως τοΰ είρη
μένου συνόρου μετά τής νοτιοανατολικής γωνίας τής είρημένης 
περιοχής «Γ». 

Περιοχή «Ε» 
Όλόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή οποία καθορίζεται ανατο

λικώς ύπό τής προεκτάσεως τοΰ ανατολικού συνόρου τοΰ τεμαχίου 
Άρ. 5 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. LIV.53 μέχρι 
αποστάσεως 500 ποδών εκ τής ακτής, δυτικώς ύπό τής ευθείας 
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γραμμής μήκους 500 ποδών, τήζ αγομένης παραλλήλως και εις άπό
στασιν 85 ποδών εκ τοΟ βορειοανατολικού! συνόρου της Περιοχής 
«Δ», βορείως ύπό της ακτής, νοτίως ύπό τής ευθείας γραμμής ήτις 
ενώνει το άκρον τής είρημένης προεκτάσεως του είρημένου συνόρου 
του είρημένου τεμαχίου Άρ. 5 μετά τοΰ σημείου του ευρισκομένου 
επί τής προεκτάσεως του δυτικού συνόρου του1 τεμαχίου Άρ. 133/1 
του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. LIV.52 και εις από
στασα/ 500 ποδώ^ έκ τ ή^ ακτής και υπό ετέρας ευθείας ήτις ενώνει 
το είρημένον σημεΐον μετά τοΰ άκρου τής είρημένης παραλλήλου 
ευθείας τής Περιοχής «Δ». 

Περιοχή «Ζ» 
'Ολόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή κειμένη μεταξύ τών προ

εκτάσεων του δυτικού συνόρου τοΰ τεμαχίου Άρ. 88 του Κυβερ
νητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. LIV.45 και τοΰ δυτικοΰ συνό
ρου τοΰ τεμαχίου Άρ. 65 τοΰ είρημένου σχεδίου μέχρι αποστάσεως 
500 ποδών έκ τής ακτής. 

Αϊ περιοχαι «Δ», «Ε» και «Ζ» εμφαίνονται πλαισιούμεναι δια 
χρώματος ερυθρού επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
ύπ' αύξοντα Άρ. 2085. 

Περιοχή «Η» 
Όλόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή όποια καθορίζεται ανατο

λικώς ύπό τής προεκτάσεως τοΰ άνατολικοΰ συνόρου τοΰ τεμαχίου 
Άρ. 266/2 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. LIV.46 εις 
άπόστασιν 200 ποδών έκ τής ακτής, δυτικώς ύπό τής προεκτάσεως 
του δυτικού συνόρου τοΰ τεμαχίου Άρ. 162 τοΰ είρημένου σχεδίου 
εις άπόστασιν 200 ποδών έκ τής ακτής, βορείως ύπό τής ακτής και 
νοτίως ύπό τής ευθείας γραμμής ήτις ενώνει τά άκρα τών είρημένων 
προεκτάσεων τών είρη μένων συνόρων. 

Ή περιοχή «Η» εμφαίνεται πλαισιουμένη διά χρώματος ερυθρού 
επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου1 Σχεδίου ύπ' αύξοντα Άρ. 2086. 

Περιοχή «θ» 
Όλόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή περικλεισμένη ύπό τής 

ακτής και τής ευθείας γραμμής τής αγομένης έκ τοΰ απωτάτου νο
τίου σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 74 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου Άρ. LV.43 μέχρι τού άκρου απέναντι τοΰ ανατολικού συ
νόρου τοΰ τεμαχίου Άρ. 71 τού είρημένου σχεδίου. 

Ή περιοχή «θ» εμφαίνεται πλαισιουμένη διά χρώματος ερυθρού 
επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου ύπ' αύξοντα Άρ. 2087. 

Άντίγραφον, τών Σχεδίων ύπό αυξοντας αριθμούς 2084, 2085, 2086 
και 2087 διατίθεται προς επιθεώρησα/ ύπό παντός ενδιαφερομένου 
προσώπου εις το Γραφεΐον του Έπαρχου Λεμεσού. 

Μέρος V.ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 
Περιοχή «Α» 

Ή περιοχή αρχίζει έκ τοΰ σημείου τής ακτής το όποιον ευρίσκεται 
επί τής προεκτάσεως τοΰ νοτίου συνόρου τού τεμαχίου Άρ. 16/1/1 τού 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XXV.48 και προχωρεί με 
βορειοδυτικής κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής.μέχρι 
τού σημείου τού ευρισκομένου εις άπόστασιν 350 ποδών έκ του ρυα
κίου «Άργάκι τοΰ Πύργου» και περιλαμβάνει δλην την θάλασσαν 
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την εύρισκομένην εις άπόστασι ν 300 ποδών εκ της ε'ιρημένης ακτής 
καθ' δλον αυτής το μήκος. 

Ή περιοχή «Α» εμφαίνεται πλαισιουμένη δια χρώματος ερυθρού 
επί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου ύπ' αύξοντα Ά ρ . 2089. 

Περιοχή «Β» 
Ή περιοχή αρχίζει εκ του σημείου τής ακτής το όποιον ευρίσκεται 

επί τής προεκτάσεως του νοτίου μέρους του δυτικού1 συνόρου του τε
μαχίου Ά ρ . 8 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδ ίου Ά ρ . XLV25 
και προχωρεί με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρη
μένης ακτής μέχρι του σημείου το όποιον ευρίσκεται 300 πόδας βο
ρείως τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου1 Τριγωνομετρικού Σημείου 
Ά ρ . 602/4 επί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδ ίου Ά ρ . XLIV.32 
και περιλαμβάνει δλην την θάλασσαν την εύρισκομένην εις άπόστασιν 
360 ποδών εκ τής είρημένης ακτής καθ ' όλον αυτής το μήκος. 

Ή περιοχή «Β» εμφαίνεται πλαισιουμένη διά χρώματος ερυθρού επί 
του Κυβερνητικού1 Χωρομετρικου Σχεδ ίου ύπ' αύξοντα Ά ρ . 2090. 

Περιοχή «Γ» 
Ή περιοχή αρχίζει εκ τών εκβολών τοΰ ποταμού «Χασαντζίκ» επί 

τής ακτής και προχωρεί με βορειοδυτική ν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
τής ε'ιρημένης ακτής μέχρι του σημείου τής είρημένης ακτής το 
όποιον ευρίσκεται νοτιοδυτικώς τού απωτάτου δυτικού σημείου τοΰ 
τεμαχίου Ά ρ . 128 τής Πόλεως Πάψου και περιλαμβάνει όλη ν την 
θάλασσαν την εύρισκομένη ν εις άπόστασιν 300 ποδών εκ τής είρημέ
νης ακτής καθ ' όλον αυτής το μήκος. 

Ή περιοχή «Γ» εμφαίνεται πλαισιουμένη διά χρώματος ερυθρού επί 
τού Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου ύπ' αύξοντα Ά ρ . 2091. 

Άντίγραφον, τών Σχεδ ίων ύπό αύξοντας αριθμούς 2069, 2090 και 
2091 διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό ποα/τός ενδιαφερομένου προ
σώπου εις το Γραφεΐον τού Έ π α ρ χ ο υ Πάφου. 

Έ γ έ ν ε τ ο την 9ην Απριλ ίου 1971 
(Υ. Σ . Ε. 129/67.) 

Αριθμός 264 

Ο ΠΕΡΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 41) 

Πιστοποιητικόν Ιδρύσεως Νομικού Προσώπου δυνάμει τοΰ "Αρθρου 2. 

Το Υπουργικού Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει τοΰ άρθρου 2 
τοΰ περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου, Κεφ. 4 1 , χορηγουμένας αύτζ) 
εξουσίας, διά τοΰ παρόντος πιστοποιεί ότι οι εκάστοτε Επίτροποι τοΰ 
Άγαθοεργοΰ Ιδρύματος τοΰ καλουμένου «Κυπριακή Εταιρε ία Προστα
σίας Ζώων» ίδρυθέντος και συσταθέντος δι' "Ίδρυτικοΰ Έγγραφου γενο
μένου εν Λευκωσία την 9ην Ιουλίου 1970 και υπογραφέντος την 9ην και 
25ην 'Ιουλίου 1970, ενεγράφησαν από τής ημερομηνίας τοΰ παρόντος 
δυνάμει τοΰ προαναφερθέντος Νόμου ως νομικόν πρόσωπον υπό την 


