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Έφημερίς 
Κυβερνήσεως 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
22.7.1932 
19.8.1947 
29.9 .1955. 
'Επίσημος 
Έφημερίς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
24 .11 .1961 . 

1. Οί -παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται, ως οι Τροποποιητικοί 
Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος Μόρφου—Χρυσηλιου του 1971 
και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών Κανονισμών τοΰ 'Αρδευτικού 
Τμήματος Μόρφου—Χρυσηλιου 1932—1961 (εν τοις εφεξής αναφερο
μένων ως «οι βασικοί Κανονισμοί»), και οί βασικοί Κανονισμοί και 
οι παρόντες Κανονισμοί θά άναγινώσκωνται όμου ώς οί Κανονισμοί 
του 'Αρδευτικού Τμήματος Μόρφου—Χρυσηλιου τοΟ 1932 εως 1971. 

2. Ό Κανονισμός 6 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά της 
εξ αυτού* διαγραφής τών λέξεων «το ποσόν της £1» (δευτέρα γραμ
μή) και της αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων «το ποσόν πέντε 
λιρών». 

Έγένοντο τη 14η 'Ιουνίου 1971, 
(Υ.Ε. 135/66.) 

Κεφ. 94. 
44 τοΰ 1967. 

'Αριθμός 466 
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 94 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 44 ΤΟΥ 1967) 

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου1 9 περί Ιδρύσεως του 
Συνδέσμου Διατηρήσεως του εδάφους «Μαύρος Κολυμπάς» 

Κυπερούντας. 

Δυνάμει του άρθρου 9 του περί Διατηρήσεως του Εδάφους Νόμου, 
γνωστοποιείται διά της παρούσης δτι, τή έγκρίσει του Υπουργού 
'Εσωτερικών, εις τον όποιον εχουσι μεταβιβασθή αί ύπό του προανα
φερθέντος άρθρου του Νόμου χορηγούμεναι εις το Ύπουργικόν Συμ. 
βούλιον έξουσίαι, ίδρύθη ό Σύνδεσμος Διοπηρήσεως του 'Εδάφους 
«Μαύρος Κόλυμπος» Κυπερούντας, περιλαμβάνων τήν έν τω Πρώτω. 
Πινάκι περιγραφόμενη ν περιοχήν προς έκτέλεσιν τών έργων τά όποΐα 
προβλέπονται ύπό του έν τω Δευτέρω Πινάκι εκτιθεμένου Σχεδίου 
Διατηρήσεως του 'Εδάφους. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
Περιοχή! Συνδέσμου Διατηρήσεως τοΰ Εδάφους «Μαύρος 

Κόλυμπος» Κυπερούντας : 
Το δριον της περιοχής αρχίζει εκ του απωτάτου ανατολικού ση

μείου τού τεμαχίου αρ. 310 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου αρ. XXXVI 1.48 και προχωρεί με νότιο ανατολική ν,, βορειοανατο
λικήν και νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν διά μέσου τών τεμαχίων άρ. 
309, 313, 314, 364, 363, 318, 316, 302/3, 299, 298, 341, 352, 490 και 351 
τοΟ είρημένου σχεδίου μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΟ τε
μαχίου άρ. 350 του είρημένου σχεδίου· εκείθεν με νοτιοδυτική ν κοαεύ
θυνσιν κατά μήκος τών συνόρων, του είρημένου τεμαχίου μή συμπερι
λαμβανομένου, ώς και του τεμαχίου άρ. 619 του είρημένου σχεδίου, 
τούτου συμπεριλαμβανομένου, μέχρι της νοτιοανατολικής γωνίας του 
τελευταίου αναφερθέντος τεμαχίου,, ήτις γωνία ευρίσκεται έπί ρυα
κίου" εκείθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος του είρημένου 
ρυακίου μέχρι τής νοτιοδυτικής γωνίας του τεμαχίου αρ. 496/1 του 
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είρημένου σχεδίου' εκείθεν με βόρειον κοπεύθυνσιν κατά μήκος του 
δυτικού συνόρου του είρημένου τεμαχίου μέχρι της βορειοδυτικής 
γωνίας του τελευταίου αναφερθέντος τεμαχίου' εκείθεν, με βορειο
δυτικήν κατεύθυνσιν δια μέσου του τεμαχίου άρ. 484 του είρημένου 
σχεδίου μέχρι σημείου επί τοΰ βορείου συνόρου του είρημένου τεμα
χίου* εκείθεν με δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος του είρημένου συνό
ρου του είρημένου τεμαχίου μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας του 
τεμαχίου άρ. 482 του είρημένου σχεδίου' εκείθεν με δυτικήν καί νότιον 
κατεύθυνσιν κατά μήκος των συνόρων, του είρημένου τεμαχίου μη 
συμπεριλαμβανομένου, ώς καί του τεμοτχίου άρ. 483 του είρημένου 
σχεδίου μέγρι τής νοτιοδυτικής γωνίας του τελευταίου αναφερθέντος 
τεμαχίου, ήτις γωνία ευρίσκεται έπί ρυακίου* εκείθεν με δυτικήν καί 
βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου ρυακίου μέχρι τής 
ενώσεως τούτου μεθ' ετέρου ρυακίου' εκείθεν με βορειοανατολικήν 
κατεύθυνσιν κατά μήκος του δευτέρου αναφερθέντος ρυακίου μέχρι 
του απωτάτου βορείου σημείου του τεμαχίου άρ. 487 του είρημένου 
σχεδίου, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί όδοΰ άγούσης προς το 
χωρίον Κυπερούντα' εκείθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μή
κος τής είρημένης όδοΰ μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας του τεμα
χίου άρ. 397 του είρημένου σχεδίου" εκείθεν με βορειοδυτικήν, βόρειον 
καί βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος των συνόρων, του 
είρημένου τεμαχίου μη συμπεριλαμβανομένου, ώς και των τεμαχίων 
άρ. 395, 394 καί 393 του είρημένου σχεδίου μέχρι τής βορειοανατολι
κής γωνίας του τελευταίου αναφερθέντος τεμαχίου, ήτις γωνία ευρί
σκεται επί όδοΰ άγούσης προς τό χωρίον Κυπερούντα* εκείθεν με 
βορειοδυτικήν κοαεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδοΰ μέχρι 
τής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου άρ. 311 του είρημένου 
σχεδίου' εκείθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ άνα
τολικοΰ συνόρου τοΰ είρημένου τεμαχίου μέχρι του απωτάτου βορείου 
σημείου τοΰ τελευταίου αναφερθέντος τεμαχίου, τό όποιον σημεΐον 
ευρίσκεται επί άτραποΰ' εκείθεν με άνατολικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής είρημένης άτραποΰ μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας του 
τεμαχίου άρ. 310 τοΰ είρημένου σχεδίου' εκείθεν βορειοανατολικώς 
εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

Όλόκληρος ή προοτναφερθεΐσα περιοχή καθορίζεται σαφέστερον 
διά χρώματος ερυθρού επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
τοΰ σημειουμένου «Σύνδεσμος Διατηρήσεως Εδάφους «Μαΰρος Κό
λυμπος» Κυπερούντας» καί υπογεγραμμένου ύπό τοΰ Διευθυντοΰ 
τοΰ Τμήμοπτος Γεωργίας ύπό ήμερομηνίοα/ 10 'Ιουνίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διοαίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό ποα/τός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω τοΰ Διευθυν
τού τοΰ Τμήματος Γεωργίας εν Λευκωσία. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
Σκοπός τοΰ Συνδέσμου είναι ή προστασία τοΰ εδάφους καί ή γε

ωργική άνάπτυξις τής περιοχής διά τής κοαασκευής αναβαθμίδων, 
αναχωμάτων, βαθείας καλλιέργειας, κατασκευής δρόμων, διευρύν
σεως υφισταμένων δρόμων καί διανοίξεως νέων τοιούτων εντός τής 
εις τον Πρώτον Πίνακα αναφερομένης εκτάσεως. 

Έν Λευκωσία τή 10η 'Ιουνίου 1971. 
Α. ΠΑΠΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ, 

Διευθυντής Τμήματος Γεωργίας,. Πρόεδρος τής 
Επιτροπής Συνδέσμου Διατηρήσεως Εδάφους 

«Μαύρος Κόλυμπος» Κυπερούντας. 


