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2. Ή παρούσα έξουσιοδότησις αντικαθιστά οιανδήποτε προηγου-
μένην εξουσιοδότησα/ εν σχέσει προς τους άνω αναφερομένους ή 
άλλους λειτουργούς του Τμήματος Ευημερίας. 

Έ ν Λευκωσία τη 21η Ιουλίου 1971 
ΚΡΙΤΩΝ Γ. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ, 

Γενικός Είσαγγελεύς της Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 575 
Ο ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 65 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 9 ΤΟΥ 1964) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 16. 

Ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου-
μένας εις αυτόν δυνάμει της επιφυλάξεως του εδαφίου (1), του 
άρθρου 16 του περί Προστασίας θηραμάτων και 'Αγρίων Πτηνών 
Νόμου, Κεφ. 65, διατάττει δπως, τά κάτωθι αναφερόμενα πτηνά, μη 
πυροβολούνται, φονεύωνται, συλλαμβάνωνται, καταδιώκωνται, πω-
λώνται ή εκτίθενται προς πώλησιν, διά περίοδον δύο ετών από της 
ημερομηνίας εκδόσεως τοΰ παρόντος διατάγματος. 

1. "Ολα τά πτηνά της Τάξεως τών Ίερακομόρφων, ήτοι ολα τά 
ημερόβια αρπακτικά ως οι 'Αετοί, οί Ίέρακες, οί Κίτσιδες 
καΐ οι Γΰπες. 

2. "Ολα τά πτηνά της Τάξεως τών Γλαυκομόρφων ήτοι δλαι αϊ 
κουκουβάγιαι. 

3. "Ολα τά πτηνά της Τάξεως τών Λαρομόρφων ήτοι δλοι οί 
Γλάροι. 

4. "Ολα τά μεγάλα υδρόβια πτηνά ως οί Ερωδιοί, οί Πελαργοί, 
αί Ίβΐδαι, αϊ Πλαταλέαι, οί Φοινικόπτεροι, οί Γερανοί, οί 
Πελεκάνοι, οί Φαλακροκόρακες, οί Άνώρραμφοι και οί Μμαν
τόποδες, εξαιρέσει τών Χηνών και τών Νησσών. 

5. Πτερόκλης ό μελανογάστωρ. (Pterocles orientalis orientalis). 
6. "Εποψ ό κοινός (Upupa epops epops). 
7. Συκοφάγος, (Oriolus oriolus oriolus). 
8. Άλκυών ή κοινή (Alcedo atthis atthis). 

Έγένετο τή 29η 'Ιουλίου 1971. 
(Υ.Ε. 63/60.) 

'Αριθμός 576 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΩΝ (ΑΔΕΙΑΙ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 91 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 61 ΤΟΥ 1965 

ΕΊδοποίησις δυνάμει του άρθρου 12. 

Ό "Επαρχος Λευκωσίας /Κυρήνειας, ένασκών τάς εξουσίας δι' ών 
περιβέβληται δυνάμει του άρθρου 12 τοΟ περί Προβάτων και Αιγών 
("Αδειαι Ποιμένων και "Ελεγχος) Νόμου, διοαάττει δπως διαρκού
σης της περιόδου μεταξύ της 1ης Αυγούστου και της 30ης Νοεμβρίου 
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1971, αμφοτέρων τών ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, τά ποίμνια 
της περιοχής του* χωρίου "Αγιος 'Αμβρόσιος της Επαρχίας Κυρή
νειας περιορίζονται εντός εγκλείστου χώρου και μη εξέρχονται του 
έγκλειστου τούτου χώρου από δύσεως μέχρις ανατολής του ήλιου. 

Νοείται δτι ουδέν έν τη ειδοποιήσει ταύτη θά έμποδίζη ποίμνιον 
δέοντος έπιτηρούμενον ύπό αδειούχου βοσκού να όδηγήται καθ' οιαν
δήποτε ώραν από εν χωρίον εις άλλο δια μέσου οιουδήποτε δημο
σίου δρόμου. 

Έγένετο έν Κυρήνεια τη 17η 'Ιουλίου 1971. 
(Υ.Ε. 1844/59/4.) 

'Αριθμός 577 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΩΝ (ΑΔΕΙΑΙ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 91 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 61 ΤΟΥ 1965 

Είδοποίησις δυνάμει του άρθρου 12. 

Ό "Επαρχος Λευκωσίας /Κυρήνειας, ένασκών τάς εξουσίας δι' ών 
περιβέβληται δυνάμει του άρθρου 12 του περί Προβάτων καΐ Αίγών 
("Αδειαι Ποιμένον και "Ελεγχος) Νόμου, διατάττει δπος διαρκού
σης της περιόδου μεταξύ της 1ης Αυγούστου και της 30ης Νοεμβρίου 
1971, άμφοτέρον τον ημερομηνιών συμπεριλαμβανόμενο ν, τά ποίμνια 
τής περιοχής του χορίου Άγια Ειρήνη τής 'Επαρχίας Κυρή
νειας περιορίζονται εντός έγκλειστου χώρου καΐ μη εξέρχονται του 
εγκλείστου τούτου χώρου άπό δύσεος μέχρις ανατολής του ηλίου. 

Νοείται δτι ουδέν έν τη ειδοποιήσει ταύτη θά έμποδίζη ποίμνιον 
δέοντος έπιτηρούμενον ύπό αδειούχου βοσκού νά όδηγήται καθ' οιαν
δήποτε ώραν άπό εν χωρίον εις άλλο διά μέσου οιουδήποτε δημο
σίου δρόμου. 

Έγένετο έν Κυρήνεια τη 17η 'Ιουλίου 1971. 
(Υ.Ε. 1844/59/4.) 

'Αριθμός 578 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΩΝ (ΑΔΕΙΑΙ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 91 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 61 ΤΟΥ 1965 

Είδοποίησις δυνάμει τοΰ άρθρου 12. 
Ό "Επαρχος Λευκοσίας /Κυρήνειας, ένασκών τάς εξουσίας δι' ών 

περιβέβληται δυνάμει του άρθρου 12 του περί Προβάτον και Αίγον 
("Αδειαι Ποιμένον και "Ελεγχος) Νόμου, διατάττει δπος διαρκού
σης τής περιόδου μεταξύ τής 1ης Αυγούστου καΐ τής 30ής Νοεμβρίου 
1971, άμψοτέρον τον ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένον, τά ποίμνια 
τής περιοχής τοΰ χορίου Πέλλαπαϊς τής 'Επαρχίας Κυρή
νειας περιορίζονται εντός έγκλειστου χώρου και μή εξέρχονται του 
έγκλειστου τούτου χώρου άπό δύσεος μέχρις άνοπολής του ηλίου. 

Νοείται δτι ουδέν έν τη ειδοποιήσει ταύτη θά έμποδίζη ποίμνιον 
δέοντος έπιτηρούμενον ύπό αδειούχου βοσκού νά όδηγήται καθ' οιαν
δήποτε ώραν άπό εν χωρίον ε'ις άλλο διά μέσου οιουδήποτε δημο
σίου δρόμου. 

Έγένετο έν Κυρήνεια τη 17η 'Ιουλίου 1971. 
(Υ.Ε. 1844/59/4.) 


