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'Αριθμός 808 
Ο ΠΕΡΙ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 
ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 65 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 9 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 76 ΤΟΥ 1965) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 

Ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς διά του άρθρου 20 τοΰ 
περί Προστασίας θηράματος και 'Αγρίων Πτηνών Νόμου χορηγου-
μένας αύτω εξουσίας διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Το παρόν Διάταγμα θά άναφέρηται ώς το περί Προσωρινών 
Άπηγορευμένων Περιοχών Κυνηγίου (Λευκωσίας) Διάταγμα του 
1971. 

2. Αί περιοχαί αϊ καθοριζόμεναι εις το κάτωθι Παράρτημα κηρύσ
σονται .ώς Προσωριναι Άπηγορευμέναι Περιοχαί Κυνηγίου διά πε
ρίοδον ενός £τους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Α» 
Το δριον της περιοχής αρχίζει εκ τοΰ τσιφλικιού «Δύο Ποταμοί» 

παρά την νοτιοδυτικήν γωνίαν του τεμαχίου αρ. 40 του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου αρ. ΧΧ.4, ήτις γωνία ευρίσκεται επί όδοΰ 
άγούσης προς το χωρίον «'Αγία Μαρίνα» (Σκυλλούρας) και προ
χωρεί μέ νότιο ανατολική ν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης 
όδοΟ καΐ διά μέσου του είρημένου χωρίου μέχρι τής ενώσεως ταύ
της μετά τής χωριτικής όδοΰ «Σκυλλούρας—Φυλιάς» παρά το άπώ
τατον άνατολικόν ση μείον του τεμαχίου άρ. 74 του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. ΧΧ.22' εκείθεν μέ νοτιοδυτικήν κατεύ
θυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης χωριτικής όδου μέχρι τής γέφυ
ρας επί του ποταμού «Όφκός Ποταμός» παρά το άπώτατον νότιον 
σημεΐον του τεμαχίου άρ. 5 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου άρ. ΧΧ.37* έκεΐθεν μέ βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
του είρημένου ποταμού μέχρι τής ενώσεως τοΰ παραποτάμου «Λαξιά 
του Κατσελλάρη και Λαξιά τοΰ Κουρεοΰ» μετά του είρημένου ποτα
μού' έκεΐθεν μέ βορειοανατολική ν κατεύθυνσιν κατά μήκος του είρη
μένου παραποτάμου μέχρι του απωτάτου νοτίου σημείου του τεμα
χίου άρ. 38 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. XX.11 το 
όποιον σημεΐον ευρίσκεται έπί όδου άγούσης προς το χωρίον «Ασώ
ματος»* έκεΐθεν μέ βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
είρημένης όδόΟ μέχρι του απωτάτου βορείου σημείου του τεμαχίου 
άρ. 4 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. ΧΧ.4 το όποιον 
σημεΐον ευρίσκεται έπί ατραπού άγούσης προς τό τσιφλίκιον «Δύο 
Ποταμοί»' έκεΐθεν μέ νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
είρημένης ατραπού μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη δι' έρυθροΰ χρώ
ματος έπί του χάρτου ύπ' αύξοντα άρ. 2211, άντίγραφον τοΰ όποιου 
διατίθεται προς έπιθεώρησιν υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου 
έν τω γραφείω τοΰ Έπαρχου Λευκωσίας. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ «Β» 

Τό δριον τής περιοχής αρχίζει εκ τοΰ χωρίου «Βυζάκια» παρά την 
βορειοδυτικήν γωνίαν τοΰ τεμαχίου άρ. 361 τοΰ: Κυβερνητικοΰ Χωρο
μετρικου Σχεδίου άρ. ΧΧΙΧ.33, τοποθεσία «Φραχτάδες», ήτις γωνία 
ευρίσκεται έπί τοΰ πόταμου «Βυζάκια Ποταμός» και προχωρεί μέ 
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νοτιοανατολικήν κοττεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου πόταμου 
μέχρι σημείου όπου το ρυάκιον «Πλατζίν αρνάκι» ένοΰται μετά του 
είρημένου ποταμού, τοποθεσία «Στάζουσα»' έκεΐθεν με νοτιοανατο
λίκήν κατεύθυνσιν κατά μήκος του είρημένου ρυακίου μέχρι σημείου 
δπου τούτο τέμνει τήν όδόν τήν άγουσαν προς το χωρίον «Άγια Μα
ρίνα» παρά το άπώτατον βόρειον ση μείον του τεμαχίου αρ. 327 τοΰ 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου αρ. ΧΧΙΧ.42' έκεΐθεν με νο
τιοανατολίκήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδοΰ και διά 
μέσου του δευτέρου αναφερθέντος χωρίου μέχρι τής βορειοδυτικής 
γωνίας τοΰ τεμαχίου αρ. 45/2/2 του1 Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου άρ. ΧΧΙΧ.51, τοποθεσία «Μαζέρι», ήτις γωνία ευρίσκεται έπί 
τής χωριτικής όδοΰ «'Αγίας Μαρίνας—Ξυλιάτου»' έκεΐθεν με νοτιο
δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης χωριτικής όδοΰ και 
διά μέσου του χωρίου «Ξυλιάτου» μέχρι του απωτάτου νοτίου ση
μείου του τεμαχίου άρ. 297/1 του ΚυβερνητικοΟι Χωρομετρικου Σχε
δίου άρ. XXΙ Χ.58, τοποθεσία «Έληά τοΰ παπά», το όποιον ση μείον 
ευρίσκεται επί τής όδου τής διερχόμενης διά των τοποθεσιών «Πά
λευρος», «Σαραμάλι», «Άνελήφη» και «"Αππης» και άγούσης προς 
το χωρίον «"Αγιος Γεώργιος» (Κάφκαλλος)' έκεΐθεν μέ δυτικήν κα
τεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδου μέχρι τής βορειοανατο
λικής γωνίας του τεμαχίου άρ. 654 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου άρ. XXIX.57, ήτις γωνία ευρίσκεται έπί τής ατραπού τής 
διερχόμενης διά τών τοποθεσιών «Λιθαρκιές», «Κολύμπια» και <οΚάμ
πος» καΐ άγούσης προς τό τελευταΐον άναφερθέν χωρίον έκεΐθεν μέ 
βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ατραπού μέ
χρι σημείου δπου αυτή τέμνεται ύπό του ποταμού «,Καννάφκια Πο
ταμός» παρά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν τοΰ τεμαχίου άρ. 421 τοΰ 
είρημένου σχεδίου" έκεΐθεν μέ δορειοανατολικήν και βόρειον κατεύ
θυνσιν, κατά μήκος του είρημένου ποταμού μέχρι τής ενώσεως τού
του μετά τοΰ ποταμού «Μαλλά Ποταμός»* έκεΐθεν μέ δυτικήν κατεύ
θυνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου πόταμου μέχρι τής νοτιοδυτικής 
γωνίας τοΟ τεμαχίου άρ. 527 τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικου Σχε
δίου άρ. ΧΧΙΧ.49, ήτις γωνία ευρίσκεται έπί τής άτραποΰ τής διερ
χόμενης διά τών τοποθεσιών «Σπήλιος», «Πεύκος τοΰ Άνάνη», «Στρά
τα τής Περιστερώνας», «Πάνω Χωρίον», «Λάκκος», «Κάμπος τοΰ Δη
μήτρη», «Μονή», «Πίτσιλλος», «Γλυπέρκα» και «Περβολοΰδι» και 
άγούσης προς τό χωρίον «Βυζάκια»' έκεΐθεν μέ βόρειον κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τής είρημένης άτραποΰ μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Δ» 
Τό δριον τής περιοχής αρχίζει έκ σημείου παρά τόν μιλιοδείκτην 

άρ. 17 έπί τής κυρίας όδου «Κλήρου—Παλαιχωρίου» δπου άρχεται 
ή χωριτική οδός ή άγουσα προς τά χωρία «Καλό Χωρίον» και «Φαρ
μακας» και προχωρεί μέ νότιον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρη
μένης χωριτικής όδοΰ και περιλαμβάνον τό χωρίον «Καλό Χωρίον» 
μέχρι τής γέφυρας έπί τοΰ πόταμου «Φαρμακας Ποταμός» παρά τήν 
βορειοδυτικήν γωνίαν τοΰ τεμαχίου άρ. 232 τοΰ Κυβερνητικού Χωρο
μετρικου Σχεδίου άρ. XXXVI11.22* έκεΐθεν μέ νότιον κοττεύθυνσιν 
κατά μήκος τοΰ είρημένου ποταμού ως και τοΰ ποταμού «Κρεμνίστρα 
Ποταμός» μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου άρ. 475 
τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. XXXVI11.54* έκεΐθεν 
δυτικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τής βορειοδυτικής γωνίας τοΰ 
τεμαχίου άρ. 468 τοΰ είρημένου σχεδίου, ήτις γωνία ευρίσκεται έπί 
ρυακίου διερχομένου διά τής τοποθεσίας «Αρχάγγελος»' έκεΐθεν μέ 
δυτικήν κοττεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου ρυακίου μέχρι τής 
ενώσεως τούτου μετά τοΰ πόταμου «Καμπί Ποταμός»' έκεΐθεν μέ 
βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου πόταμου μέχρι 
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της ενώσεως τούτου μετά του ποταμού «Μαρουλλένας Ποταμός»· εκεί
θεν μέ βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος του τελευταίου αναφερθέντος 
ποταμού μέχρι της βορειοανατολικής γωνίας του τεμαχίου άρ. 204 
του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. XXXVI11.53, ήτις γω
νία ευρίσκεται έπί ρυακίου' εκείθεν μέ δυτικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος του είρημένου ρυακίου μέχρι σημείου δπου τοΰτο τέμνεται 
υπό τής κυρίας όδου «Παλαιχωρίου—Κλήρου» παρά τήν βορειοδυτι
κήν γωνίαν του τεμαχίου άρ. 189 τοΰι είρημένου σχεδίου' έκεΐθεν μέ 
βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης κυρίας όδου μέχρι 
του σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Ε» 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ του χωρίου «Καμπιά» παρά το 

άπώτατον νότιον ση μείον του τεμαχίου άρ. 568 του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. ΧΧΧΙΧ.10, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται 
έπί τής χωριτικής όδου «Κάμπιων— Καπέδων—Μαχαιρά» και προχω
ρεί μέ νότιον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ειρημένης χωριτικής όδου 
και διά μέσου του χωρίου «Καπέδων» μέχρι τής γέφυρας επί του 
ποταμού «Ποταμός τής Μάνδρας των Κάμπιων» (παραπόταμος του 
Πεδιαίου ποταμού), παρά τήν τοποθεσίαν «Μάνδρα του Καμπιου»' 
έκεΐθεν μέ βορειοδυτική ν και βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τών 
ποταμών «Ποταμός τής Μάνδρας τών Κάμπιων» καΐ «"Αγιος 'Ονού
φριος Ποταμός» (παραπόταμοι του Πεδιαίου Ποταμού) καΐ είς άπό
στασίν 200 μέτρων εκ τής δυτικής δχθης τών τελευταίων αναφερθέν
των ποταμών μέχρι σημείου έπί όδου άγούσης εκ Φιλανίου προς το 
χωρίον «Καμπιά»' έκεΐθεν μέ άνατολικήν κοπεύθυνσιν κατά μήκος 
τής τελευταίας αναφερθείσης όδου μέχρι του σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «ΣΤ» 
Τό δριον τής περιοχής αρχίζει έκ του χωρίου «Καταλύοντας» παρά 

το άπώτατον βόρειον σημεΐον του τεμαχίου άρ. 9 του Κυβερνητικού* 
Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. ΧΧΧΙΧ.20, τό όποιον σημεΐον ευρίσκεται 
έπί τής χωριτικής όδου «Καταλυόντα—Μαθιάτη» και προχωρεί μέ 
νοτιοανατολικήν κοπεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης χωριτικής 
όδου και διά μέσου του δευτέρου αναφερθέντος χωρίου μέχρι του 
απωτάτου βορείου σημείου του τεμαχίου άρ. 179 του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. ΧΧΧΙΧ.37, τό όποιον σημεΐον ευρίσκεται 
έπί τής χωριτικής όδου «Μαθιάτη—Λυθροδόντα»' έκεΐθεν μέ νοτιοδυ
τικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής δευτέρας αναφερθείσης χωριτικής 
όδου και διά μέσου του τελευταίου αναφερθέντος χωρίου μέχρι του 
απωτάτου νοτίου σημείου του τεμαχίου άρ. 117 του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. ΧΧΧΙΧ.36, τό όποιον σημεΐον ευρίσκεται 
έπί τής χωριτικής όδου «Λυθροδόντα—Καταλυόντα»' έκεΐθεν μέ βό
ρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής τελευταίας αναφερθείσης χωρι
τικής όδοΟ μέχρι του σημείου αρχής. 

"Απασαι αϊ έν τω παρόντι Μέρει προοα/αφερθεΐσαι περιοχαί εμφαί
νονται πλαισιούμεναι δι' ερυθρού χρώματος έπί του Κυβερνητικού 
Χάρτου όπ' αϋξοντα άρ. 2212, άντίγραφον του οποίου διατίθεται προς 
έπιθεώρησιν Οπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω γραφείω 
του Έπαρχου Λευκωσίας. 
ΠΕΡΙΟΧΗ «Η» 

Τό δριον τής περιοχής αρχίζει έκ τής βορειοδυτικής γωνίας του 
τεμαχίου άρ. 33 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. XI11.57, 
ήτις γωνία ευρίσκεται έπί του ποταμού «Γέρι Ποταμός» δπου οδτος 
τέμνει τήν χωριτικήν όδόν τήν άγουσαν έκ του χωρίου «Κουτσο
Φέντη» προς τό χωρίον «Κυθραία» και προχωρεί μέ άνατολικήν κα
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τεύθυνσιν κατά μήκος της είρημένης χωριτικής όδοϋ μέχρι της ενώ
σεως ταύτης μετά της παρακαμπτηρίου όδοΟ «Κυθραίας—Λευκωσίας» 
παρά την τοποθεσίαν «Φιλλέρι»' έκεΐθεν με νότιον κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής ειρημένης παρακαμπτηρίου όδοΟ μέχρι της ενώσεως ταύ
της μεθ' όδου άγούσης προς το χωρίον «Κουτσοβέντης» παρά την 
τοποθεσίαν «Πετρόβουνος»' εκείθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τής τελευταίας αναφερθείσης όδου μέχρι σημείου δπου 
αϋτη τέμνεται ύπό του ποταμού «Τεγγέλης Ποταμός» παρά την νο
τιοανατολική ν γωνίαν του τεμαχίου άρ. 10 του Κυβερνητικού Χωρο
μετρικου Σχεδίου άρ. XXI 1.2' έκεΐθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν 
κατά μήκος του είρημένου ποταμού ώς και των ποταμών «Φοινι
κοπόταμος Ποταμός» κα ι «Άροδάφνης Ποταμός» μέχρι σημείου δπου 
ό τελευταίος αναφερθείς ποταμός συναντά την Δασικήν Όροθετικήν 
Γραμμήν τοΰι κυρίου Κρατικού Δάσους Κυθραίας παρά τήν νοτιοανα
τολικήν γωνίαν του τεμοτχίου άρ. 63 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου άρ. XIII .57* έκεΐθεν δυτικώς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τής 
νοτιοανατολικής γωνίας του τεμαχίου άρ. 16 του είρημένου σχεδίου, 
ήτις γωνία ευρίσκεται επί όδου, παρά τήν τοποθεσίαν «Μαυροκό
λυμπος»' έκεΐθεν μέ δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης 
όδοΟ μέχρι σημείου δπου αδτη τέμνεται ύπό του ποταμού «Γέρι Πο
ταμός» παρά τήν νοτιοδυτικήν γωνίοτν του τεμαχίου άρ. 34/1 του 
είρημένου σχεδίου' έκεΐθεν μέ βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος του 
είρημένου ποταμού μέχρι του σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή περιοχή αυτή εμφαίνεται πλαισιουμένη δι' ερυθρού 
χρώματος έπί του Κυβερνητικού Χάρτου ύπ' αύξοντα άρ. 2213, άντί
γραφον τοΟ οποίου διατίθεται προς επιθεώρησα/ υπό παντός ενδια
φερομένου προσώπου έν τω γραφείω του Έπαρχου Λευκωσίας. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 

Τό δριον τής περιοχής αρχίζει έκ τής βορειοδυτικής γωνίας του 
τεμαχίου άρ. 616 τής ενορίας «ΧρυσιλιοΟ» του χωρίου Μόρφου, ήτις 
γωνία ευρίσκεται έπί του χωριτικου ορίου μεταξύ των χωρίων Μόρ
φου—Καλόν Χωρίον (Καπουτι) κα ι προχωρεί μέ νοτιοοη/ατολικήν κα
τεύθυνσιν κατά μήκος του είρημένου χωριτικοΟι ορίου μέχρι του απω
τάτου ανατολικού σημείου του τεμοτχίου άρ. 636 τής είρημένης ενο
ρίας και χωρίου τό όποιον σημεΐον ευρίσκεται έπί ρυακίου' έκεΐθεν 
μέ νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος του είρημένου ρυακίου μέ
χρι τής ενώσεως τούτου μετά του ποταμού «,Όβκός Ποταμός»' έκεΐ
θεν μέ δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής αριστεράς δχθης του 
είρημένου ποταμού μέχρι τής γέφυρας τής κυρίας όδοΟι Μόρφου— 
Μύρτου* έκεΐθεν μέ βορειοοτνατολικήν κοττεύθυνσιν κατά μήκος τής 
είρημένης κυρίας όδου μέχρι του σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη δι ' ερυθρού χρώ
ματος επί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου ύπ' αύξοντα 
άρ. 2138 και διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό ποα/τός ενδιαφερομέ
νου προσώπου έν τω γραφείω του Έπαρχου Λευκωσίας—Κυρήνειας. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

Τό δριον τής περιοχής αρχίζει έκ τής διασταυρώσεως τής χωρι
τικής όδου «Πέρα Χωρίον—Δάλι» μετά τής κυρίας όδου Λευκωσίας— 
Λεμεσού παρά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν του τεμαχίου άρ. 805 του 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. ΧΧΧΙΧ.7 και προχωρεί μέ 
βορειοοτνατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης χωριτικής 
όδου μέχρι τής ενώσεως ταύτης μετά τής χωριτικής όδου «Δάλι— 
Λύμπια», παρά τήν βορειοανατολικήν γωνίαν του τεμαχίου άρ. 323 
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του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου αρ. XL.1" εκείθεν με νο
τιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος της δευτέρας αναφερθείσης 
χωριτικής όδοϋ μέχρι της ενώσεως ταύτης μεθ' όδοϋ άγούσης προς τό 
χωρίον «Αλάμπρα», παρά τό άπώτατον άνατολικόν σημεΐον του τε
μαχίου άρ. 236 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου αρ. XL.9" 
έκεΐθεν με νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης όδου 
μέχρι τής ενώσεως ταύτης μετά τής κυρίας όδου Λεμεσού—Λευκωσίας 
παρά τό άπώτατον βόρειον σημεΐον του τεμαχίου άρ. 149 τοΰ: Κυβερ
νητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. XXXΙ Χ.24* έκεΐθεν με βορειοδυ
τικήν και βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης κυρίας οδού 
μέχρι του σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη δι' ερυθράς βαφής 
έπί του χάρτου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2299, άντίγραφον του οποίου 
διατίθεται προς επιθεώρησα/ ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου 
εν τω γραφείω του Έπαρχου Λευκωσίας. 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ «Α» 

Τό δριον τής περιοχής αρχίζει εκ τής ενώσεως τής χωριτικής όδοϋ 
«Περιστερώνας—Όρούντας—Πλατανιστάσας» μετά τής κυρίας όδου 
Μόρφου—Λευκωσίας παρά την βορειοδυτικήν γωνίαν του τεμαχίου 
άρ. 447/1 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. ΧΧΙΧ.4 και 
προχωρεί με νότιον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης χωριτικής 
όδου μέχρι τής ενώσεως ταύτης μεθ' .όδοϋ άγούσης προς τό χωρίον 
Ά γ ι α Μαρίνα, παρά την γέφυραν «Πανάγιας» επί τοϋ πόταμου «Περι
στερώνα Ποταμός»' εκείθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μή
κος τής ε'ιρημένης όδοϋ μέχρι τοϋ απωτάτου νοτίου σημείου τοϋ τε
μαχίου άρ. 6/3 τοϋ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου αριθμός 
XXVI11.3, τό όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί άτραποϋ, τοποθεσία 
«Παλλούρα»" έκεΐθεν με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
τής ε'ιρημένης άτραποϋ μέχρι τής βορειοδυτικής γωνίας τόϋ τεμα
χίου άρ. 162 τοϋ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. ΧΧΙΧ.59, 
ήτις γωνία ευρίσκεται έπί όδοϋ' έκεΐθεν με δυτικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής είρημένης όδοϋ μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας τοϋ 
τεμαχίου άρ. 138/2 τοϋ ε'ιρημένου σχεδίου, τοποθεσία «Λαόνα», ήτις 
γωνία ευρίσκεται έπί ρυακίου" έκεΐθεν με βόρειον κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τοϋ ε'ιρημένου ρυακίου μέχρι τής ενώσεως τούτου μετά τοϋ 
πόταμου «Περιστερώνα Ποταμός», παρά τό άπώτατον βόρειον ση
μεΐον τοϋ τεμαχίου άρ. 954 τοϋ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου άρ. ΧΧΙΧ.51, παρά την τοποθεσίαν «Βραχοπνίκτης»' έκεΐθεν με 
βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής δυτικής όχθης τοϋ ε'ιρημένου 
ποταμού μέχρι τής γέφυρας «Άγιας Μαρίνας» τής νέας χωριτικής 
όδοϋ «Κάτω Μονής—Άγιας Μαρίνας»' έκεΐθεν με βορειοδυτικήν κα
τεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδοϋ μέχρι τής ενώσεως ταύτης 
μετά τής χωριτικής όδοϋ «Άγιας Μαρίνας—Περιστερώνας» παρά τό 
άπώτατον δυτικόν σημεΐον τοϋ τεμαχίου άρ. 709 τοϋ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. ΧΧΙΧ.43* έκεΐθεν με βόρειον κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τής εϊρημένης χωριτικής όδοϋ μέχρι τής βορειοανατο
λικής γωνίας τοϋ τεμαχίου άρ. 554 τόϋ Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου άρ. ΧΧΙΧ.4' έκεΐθεν με βόρειον κατεύθυνσιν και διά μέσου 
τοϋ τελευταίου αναφερθέντος χωρίου μέχρι τής νοτιοανατολικής γω
νίας τοϋ τεμαχίου άρ. 635 τοϋ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
άρ. ΧΧΙΧ.3' ήτις γωνία ευρίσκεται έπί τής κυρίας όδοϋ Μόρφου— 
Λευκωσίας*.έκεΐθεν μέ άνατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρη
μένης κυρίας όδοϋ μέχρι του σημείου αρχής. 
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ΠΕΡΙΟΧΗ «Β» 
Το δριον της περιοχής αρχίζει εκ της βορειοδυτικής γωνίας του 

τεμαχίου αρ. 674 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου αριθμός 
ΧΧΙΧ.47, τοποθεσία Κόκκινη, ήτις γωνία ευρίσκεται επί όδου άγού
σης εκ του χωρίου "Αγιος Ιωάννης (Μαλούντας) προς τήν κυρίαν 
όδόν Λευκωσίας—Μαλούντας—Παλαιχωρίου και προχωρεί με άνα
τολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδου μέχρι τής ενώ
σεως ταύτης μετά τής έΐρημένης κυρίας όδου;, παρά το άπώτατον 
βόρειον ση μείον του τεμαχίου αρ. 685 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομε
τρικου Σχεδίου αρ. ΧΧΙΧ.48' εκείθεν με νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τής είρημένης κυρίας όδου μέχρι του απωτάτου νοτίου 
σημείου του τεμαχίου άρ. 1634 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου αρ. ΧΧΙΧ.63' εκείθεν με νοτιοδυτικήν και βορειοδυτικήν κατεύ
θυνσιν και διά μέσου του χωρίου Μαλούντας μέχρι του απωτάτου 
νοτίου σημείου του τεμαχίου άρ. 1171 του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικου Σχεδίου άρ. ΧΧΙΧ.55, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί τής 
χωριτικής όδου Μαλούντας—"Αγιος 'Ιωάννης (Μαλούντας)' εκείθεν 
με βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης χωριτικής όδου 
και διά μέσου του χωρίου "Αγιος 'Ιωάννης (Μαλούντας) μέχρι τοΰ 
σημείου αρχής. 

"Απασαι αϊ έν τω παρόντι Μέρει περιοχαί εμφαίνονται πλαισιού
μεναι δι' ερυθράς βαφής επί του χάρτου υπ' αύξοντα άρ. 2300, άντί
γραφον του οποίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν υπό παντός ενδια
φερομένου προσώπου έν τω γραφείω τοΰ Έπαρχου Λευκωσίας. 

Έγένετο τή 4η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ. Ε. 175/59/9.) 

'Αριθμός 809 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ 

ΠΤΗΝΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 65 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 9 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 76 ΤΟΥ 1965) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 
Ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τός ύπό του άρθρου 20 του 

περί Προστασίας θηράματος και 'Αγρίων Πτηνών Νόμου χορηγου
μένας αύτώ εξουσίας, διατάττει ως ακολούθως : 

1. Το παρόν διάταγμα θά άναφέρηται ώς το περί Προσωρινών 
Άπηγορευμένων Περιοχών Κυνηγίου (Λεμεσού) Διάταγμα τοΰ 1971. 

2. Αϊ περιοχαί αϊ καθοριζόμενα ι ε'ις το κάτωθι Παράρτημα κηρύσ
σονται ώς Προσωριναί Άπηγορευμέναι Περιοχαί Κυνηγίου διά πε
ρίοδον ενός έτους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Α» 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ τοΰ απωτάτου βορείου σημείου 

τοΰ τεμαχίου αριθμός 169 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
XLVI.40, τοποθεσία «Καμπίν», το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί 
όδοΰ άγούσης προς τήν Χωριτικήν όδόν "Αρσους—Μαλιας και προ
χωρεί με νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης όδοΰ 
και παρακάμπτον το χωρίον "Αρσος μέχρι τής ενώσεως ταύτης μετά 


