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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.) 


