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δυτι'κήν κατεύθυνσιν κατά μήκος του είρημένου ποταμού μέχρι τοΰ 
σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή περιοχή αϋτη εμφαίνεται πλαισιουμένη δι' ερυθράς 
βαφής έπί του Κυβερνητικού Χάρτου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2269, άντί-
γραφον τοΰ οποίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό ποα/τός ενδια
φερομένου προσώπου εντω γραφείω του Έπαρχου Λεμεσού. 

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

'Αριθμός 810 
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 τάς ύπό του άρθρου 20 του 

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

1. Τό παρόν Διάταγμα θά άναφέρηται ώς το περί Προσωρινών 
Άπηγορευμένων Περιοχών Κυνηγίου (Αμμοχώστου) Διάταγμα τοΰ 
1971. 

2. Αϊ περιοχαί αϊ καθοριζόμεναι εις τό κάτωθι Παράρτημα κηρύσ
σονται ώς Προσωρινά! Άπηγορευμέναι Περιοχαί Κυνηγίου διά περίο
δον ενός Μτους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ «ΣΤ» 
'Ολόκληρος ή έ"κτασις γής τών τριών νησίδων τών κειμένων βορειο

ανατολικούς τοΰ ακρωτηρίου «'Απόστολος Ανδρέας» σαφέστερο ν κα
θοριζομένη δι' ερυθρού χρώματος επί του Κυβερνητικού Χάρτου ύπ' 
αϋξοντα άρ. 2072, άντίγραφον του οποίου διατίθεται προς έπιθεώ
ρησιν είς τό γραφεΐον του Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ «Κ» 

Τό δριον αρχίζει έκ του σημείου τής κυρίας όδοΰ 'Αμμοχώστου— 
Καρπασίας δπου αδτη τέμνεται ύπό τοΰ χωριτικοΰ ορίου μεταξύ τών 
χωρίων "Αγιος Σέργιος καΐ "Εγκωμη και προχωρεί με νοτιοανατο
λικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου χωριτικοΰ ορίου μέχρι 
τής ακτής" εκείθεν με νοτιοανατολική ν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
είρημένης ακτής και συμπεριλαμβανομένων δλων τών παρακειμένων 
νησίδων μέχρι τοΰ σημείου δπου άρχεται τό νότιον δημοτικόν δριον 
τής πόλεως Αμμοχώστου" εκείθεν με νοτιοδυτικήν, βορειοδυτικήν και 
νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου δημοτικού ορίου 
μέχρι τοΟ σημείου ενώσεως του μετά τής κυρίας όδοΰ Δερύνειας— 
'Αμμοχώστου* έκεΐθεν με δορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
είρημένης κυρίας όδοΰ μέχρι τοΰ σημείου δπου αυτή ένοΰται μετά 
τής κυρίας όδοΰ 'Αμμοχώστου—Καρπασίας παρά την Πύλην 'Αμμο
χώστου' έκεΐθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής τελευ
ταίας αναφερθείσης κυρίας όδοΰ μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη διά χρώματος έρυ
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θροϋ έπί του Κυβερνητικού Χάρτου υπ' αύξοντα αριθμόν 2071, άντί
γραφον τοΰ οποίου διοπίθεται προς επιθεώρησα/ έν τω γραφείω του 
Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ «Α» 

Το σύνορον της περιοχής αρχίζει εκ τοΰ σημείου επί της κυρίας 
όδοΰ Κυρήνειας—Άκοα/θους δπου τέμνεται υπό τοΰ 'Επαρχιακού Συ
νόρου μεταξύ των 'Επαρχιών Κυρήνειας και 'Αμμοχώστου και προ
χωρεί βορείως κατά μήκος τοΰ έν λόγω συνόρου μέχρι της παρα
λίας' εντεύθεν προς βορειοανατολική ν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
έν λόγω παραλίας μέχρι τοΰ βορείου σημείου τής βορειοανατολικής 
γωνίας των αποθηκών χαρουπιών Φλαμουδίου* έντεΰθεν νοτίως διά 
μέσου τής έν λόγω γωνίας μέχρι μιας ατραπού τής άγούσης εκ τοΰ 
χωρίου Δαυλός μέχρι τών αποθηκών χαρουπιών Ακάνθους" έντεΰθεν 
προς δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής έν λόγω άτραποΰ μέχρι 
τής διασταυρώσεως αυτής μετά μιας άτραποΰ (νοτίως τών αποθη
κών χαρουπιών Ακάνθους) άγούσης προς το χωρίον Άκανθοΰ" έν
τεΰθεν προς νοτίαν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής έν λόγω άτραποΰ 
μέχρι τής διασταυρώσεως αυτής μετά τής κυρίας όδοΰ 'Ακάνθους— 
Κυρήνειας' έντεΰθεν προς νοτιοδυτική ν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
έν λόγω κυρίας όδοΰ μέχρι τοΰ σημείου αφετηρίας, το όποιον σύνο
ρον καθορίζεται δι' έρυθροΰ χρώματος έπί τοΰ Κυβερνητικού Χωρο
μετρικοΰ Σχεδίου ύπ' αύξοντα αριθμόν 1855, άντίγραφον τοΰ όποιου 
διατίθεται προς έπιθεώρησιν έν τω γραφείω τοΰ Έπαρχου 'Αμμο
χώστου. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ «Β» 

Το σύνορον τής περιοχής αρχίζει εξ ενός σημείου έπί τής κυρίας 
όδοΰ 'Αμμοχώστου — Καρπασίας δυτικώς τής αποβάθρας Πογαζίου 
και προχωρεί άνοττολικώς προς την έν λόγω άποβάθραν έπί .τής πα
ραλίας' έντεΰθεν προς νοτίαν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής έν λόγω 
παραλίας μέχρι τοΰ βορείου συνόρου τής Άπηγορευμένης Περιοχής 
Κυνηγίου Σαλαμίνος, τά σύνορα τής δτιοΊας περιγράφονται διά τής 
Διοικητικής Πράξεως 'Αριθμός 70 τοΰ I960, και προχωρεί προς δυ
τικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ έν λόγω συνόρου μέχρι τής κυ
ρίας όδοΰ 'Αμμοχώστου—Καρπασίας" έντεΰθεν προς βορείαν και βο
ρειοοα/ατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής έν λόγω κυρίας όδοΰ 
μέχρι τοΰ σημείου αφετηρίας' το όποιον σύνορον καθορίζεται δι' έρυ
θροΰ χρώματος έπί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου ύπ' 
αύξοντα αριθμόν 1861, άντίγραφον τοΰ οποίου διατίθεται προς έπι
θεώρησιν έν τω γραφείω τοΰ Έπαρχου 'Αμμοχώστου' έκεΐθεν 
με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης 
όδοΰ μέχρι τοΰ απωτάτου ανατολικού σημείου του τεμαχίου αριθμός 
100 τοΰ είρημένου χωρίου τής ενορίας «Λέκκο» το όποιον σημεΐον 
ευρίσκεται έπί τής κυρίας όδοΰ «Ρ ιζοκαρπάσου—'Αποστόλου 
Ανδρέου»" εκείθεν με νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
ε'ιρημένης κυρίας όδοΰ μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΰ τε
μο^ίου αριθμός 140 τοΰ είρημένου χωρίου και ενορίας το όποιον 
σημεΐον ευρίσκεται έπί όδοΰ άγούσης προς την άποβάθραν παρά το 
άκρωτήριον Χελώνες' έκεΐθεν με άνατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
τής τελευταίας αναφερθείσης όδου μέχρι τής ακτής* έκεΐθεν με νο
τιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι τοΰ 
σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη δι' έρυθροΰ χρώ
ματος έπί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου ύπ' αύξοντα 
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αριθμόν 2136, άντίγραφον τοΰ οποίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω γραφείω του Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ «Β» 

Το οριον της περιοχής αρχίζει εκ σημείου επί της ακτής παρά το 
παρεκκλήσιον «"Αγιοι Ανάργυροι» και προχωρεί ακριβώς δυτικούς 
ε'ις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι σημείου επί της παραλιακής όδοΰ τής 
άγούσης έκ τοΰ χωρίου 'Αγία Νάπα; προς το χωρίον Παραλίμνι' εκεί
θεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης παρα
λιακής όδου μέχρι του σημείου δπου ή οδός ήτις άγει προς το κέν
τρον «Πρωτάρας» ένοΰται μετά τής είρημένης παραλιακής όδου εκεί
θεν με βορειοανατολική ν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής όδου τής άγού
σης προς το είρημένον κέντρον μέχρι του σημείου ακτής' έκεΐθεν 
με νοτιοοα/ΟΓΓολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής 
μέχρι του σημείου αρχής. 

Όλόκληρος ή περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη δι' ερυθρού χρώ
ματος έπί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου ύπ' αύξοντα 
αριθμόν 2137, άντίγραφον του όποιου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 

. ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω γραφείω του Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ 
Τό δριον τής περιοχής αρχίζει έκ του απωτάτου βορείου σημείου 

του τεμαχίου αρ. 248 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου αρ. XV.7 και 
προχωρεί με άνατολικήν και βόρειον κατεύθυνσιν και παρακάμπτον 
τό χωρίον "Αγιος Θεόδωρος μέχρι του απωτάτου δυτικού σημείου 
τοΰ τεμαχίου άρ. 276 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. 
VI 1.63, τό όποιον σημεΐον ευρίσκεται έπί τής χωριτικής όδου 'Αγίου 
Θεοδώρου—Βοκολίδας εκείθεν με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τής είρημένης χωριτικής όδου μέχρι τής νοτιοανατολικής 
γωνίας του τεμαχίου άρ. 269 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου άρ. VII 1.49' εκείθεν με άνατολικήν κατεύθυνσιν και διά μέσου 
του δευτέρου αναφερθέντος χωρίου μέχρι τής βορειοδυτικής γωνίας 
τοΰ τεμαχίου άρ. 286 τοΰ ε'ιρημένου σχεδίου, ήτις γωνία ευρίσκεται 
έπί τής χωριτικής όδοΰ Βοκολίδας—Ταύρου* εκείθεν με βόρειον κα
τεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης χωριτικής όδοΰ μέχρι τής βο
ρειοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου άρ. 416 τοΰ Κυβερνητικού Χωρο
μετρικου Σχεδίου άρ. VI11.41' έκεΐθεν με βόρειον κατεύθυνσιν και 
διά μέσου τοΰ τελευταίου αναφερθέντος χωρίου μέχρι τοΰι απωτάτου 
νοτίου σημείου τοΰ τεμαχίου άρ. 300 τοΰ ε'ιρημένου σχεδίου, τό όποιον 
σημεΐον ευρίσκεται έπί τής κυρίας όδοΰ 'Αμμοχώστου—'Αποστόλου 
'Ανδρέα' έκεΐθεν με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
είρημένης κυρίας όδοΰ μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΰ 
τε'κτχίου άρ. 88 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. VIII .35, 
τό όποιον σημεΐον ευρίσκεται έπί τής όδοΰ τής άγούσης έκ τής ε'ιρη
μένης κυρίας όδοΰ προς την ακτή ν* έκεΐθεν με νοτιοανατολικήν και 
νότιον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδοΰ μέχρι τής ακτής" 
έκεΐθεν μέ νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης ακτής 
μέχρι τής όδοΰ τής άγούσης προς τό χωρίον "Αγιος Θεόδωρος' έκεΐ
θεν μέ βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής τελευταίας ανα
φερθείσης όδοΰ μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

Όλόκληρος ή περιοχή αυτή εμφαίνεται πλαισιουμένη δι' ερυθρού 
χρώματος έπί τοΰ Κυβερνητικού χάρτου ύπ' αύξοντα άρ. 2201, άντί
γραφον τοΰ οποίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδια
φερομένου προσώπου έν τω γραφείω τοΰ Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 
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ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ 
Το δριον της "περιοχής αρχίζει εκ των εκβολών του ποταμού «Φυ

τευτά Ποταμός» τοποθεσία «Περιστέρια» και προχωρεί με βορειο
ανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος της ακτής μέχρι τών εκβολών 
του ποταμού «Στουππο Ποταμός»" εκείθεν με νότιον κατεύθυνσιν 
κατά μήκος του δευτέρου αναφερθέντος πόταμου μέχρι της γέφυ
ρας της νέας παραλιακής όδοΰ Δαυλού—Φλαμουδιοΰ' έκεΐθεν με νο
τιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος της είρημένης παραλιακής όδοΰ 
μέχρι της γέφυρας επί του ποταμού «Φυτευτά Ποταμός»" έκεΐθεν με 
βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος του τελευταίου αναφερθέντος πο
ταμού μέχρι του σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη δι' ερυθρού χρώ
ματος επί του Κυβερνητικού Χάρτου υπ' αύξοντα αρ. 22C0, άντί
Υραφον του όποιου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδια
φερομένου προσώπου εν τω γραφείω του Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ «Α» 

Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ τής βορειοανατολικής γωνίας 
του τεμαχίου αρ. 3/1 του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ; Σχεδίου άρ. 
11.28, παρά την Μονήν 'Αποστόλου 'Ανδρέα, ήτις γωνία ευρίσκεται 
έπί τής ακτής και προχωρεί με νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
τής είρημένης ακτής μέχρι τής νοτιοδυτικής γωνίας του τεμαχίου 
άρ. 127 του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου άρ. IV.6, ήτις 
γωνία ευρίσκεται έπί όδοΰ άγούσης προς την κυρίοα/ όδόν Ριζοκαρ
πάσου—Μονής 'Αποστόλου 'Ανδρέα, παρά το άκρωτήριον Χελώνες' 
έκεΐθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης όδούι 
μέχρι τής ενώσεως ταύτης μετά τής είρημένης κυρίας όδοΰ παρά το 
άπώτατον δυτικόν σημεΐον τοΰ τεμαχίου άρ. 138 τοΰ είρημένου σχε
δίου' έκεΐθεν με βορειοανατολικής κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρη
μένης κυρίας όδοΰ μέχρι σημείου δπου ή ε'ιρημένη κυρία οδός τέμνει 
το νότιον σύνορον τοΰ τεμαχίου άρ. 3/1 τοΰ Κυβερνητικού Χωρο
μετρικοΰ Σχεδίου άρ. 11.28' έκεΐθεν με δυτικήν και βορειοανατο
λικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τών συνόρων τοΰ είρημένου τεμαχίου 
συμπεριλαμβανομένου μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Β» ■ 
Τό δριον τής περιοχής αρχίζει έκ τής βορειοδυτικής γωνίας τοΰ 

τεμαχίου άρ. 9 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου άρ. 111.23, 
ήτις γωνία ευρίσκεται έπί τής κυρίας όδοΰ Αίγιαλούσης—Ρ ιζοκαρ
πάσου και προχωρεί με βορειοοα/ατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
τής είρημένης κυρίας όδοΰ μέχρι σημείου δπου αΰτη συναντά τον 
ποταμόν «Τσαμαρέλλη Ποταμός»' έκεΐθεν με νοτιοανατολικήν κατεύ
θυνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου πόταμου μέχρι σημείου δπου ούτος 
τέμνει τό νότιον σύνορον τοΰ τεμαχίου άρ. 307 τοΰ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικοΰ Σχεδίου άρ. 111.24' έκεΐθεν νοτίως εις εύθεΐαν γραμ
μήν μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου άρ. 311 τοΰ 
είρημένου σχεδίου ήτις γωνία ευρίσκεται έπί άτραποΰ" έκεΐθεν με νό
τιον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής εϊρημένης άτραποΰ μέχρι τοΰ απω
τάτου νοτίου σημείου τοΰ τεμαχίου άρ. 243 τοΰ Κυβερνητικού Χωρο
μετρικοΰ Σχεδίου άρ. 111.32' έκεΐθεν νοτίως εις εύθεΐαν γραμμή ν 
μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου άρ. 42 τοΰ Κυβερ
νητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου άρ. 111.40, ήτις γωνία ευρίσκεται 
έπί τής χωριτικής όδοΰ Γαληνόπορνης—Αίγιαλούσης' έκεΐθεν μέ νο
τιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης χωριτικής όδοΰ 
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μέχρι σημείου όπου αυτή τέμνεται ύπό του ρυακίου του διερχομένου 
δια μέσου του τεμαχίου άρ. 221 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ 
Σχεδίου αρ. 111.39' εκείθεν με βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος του 
ε'ιρημένου ρυακίου μέχρι της ενώσεως του μετά του ποταμού «Τσαγ
γαρόπουλος—Μελίνη Ποταμός»' εκείθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν 
κατά μήκος του είρημένου ποταμού μέχρι του σημείου αρχής. 

"Απασαι αί έν τω παρόντι Μέρει περιγραφόμενοι περιοχαί εμφαί
νονται πλαισιούμεναι δι' ερυθρού χρώματος επί του Κυβερνητικού 
χάρτου ύπ' αύξοντα άρ. 2261, άντίγραφον του οποίου διατίθεται προς 
έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω γραφείω 
του Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ «Γ» 

Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ των εκβολών τοϋ ποτα
μού «Στουππο Ποταμός» και προχωρεί με βορειοανατολικήν κατεύ
θυνσιν κατά μήκος τής ακτής μέχρι σημείου δπου έκβάλλει ό ποτά: 
μός «Αγίας Ποταμός»' εκείθεν με νοτιοανατολική ν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος του είρημένου ποταμού μέχρι σημείου δπου τέμνει την άτρα
πόν την διερχομένην πλησίον τής εκκλησίας «cAyia Άγάθη» παρά 
την βορειοανατολικήν γωνίαν του τεμαχίου άρ. 60 του Κυβερνητικού 
ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου άρ. VI 1.23" εκείθεν με νοτιοανατολικήν κα
τεύθυνσιν κατά μήκος τής εϊρημένης ατραπού μέχρι τής ενώσεως 
ταύτης μετά τής όδοΟ τής άγούσης προς το χωρίον Έπτακώμη' εκεί
θεν με άνατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδοΰ μέχρι 
του απωτάτου άνοττολικου σημείου τοΟ τεμαχίου άρ, 115 του είρη
μένου σχεδίου, τοποθεσία «Μάνδρα»' εκείθεν με νοτιοανατολικήν κα
τεύθυνσιν και παρακάμπτον το είρημένον χωρίον μέχρι τής βορειο
ανατολικής γωνίας του τεμαχίου άρ. 188 του είρημένου σχεδίου ήτις 
γωνία ευρίσκεται επί τής χωριτικής όδου Έπτακώμη ς—Κώμη Κεπήρ' 
εκείθεν με νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης χωρι
τικής όδοΰ μέχρι του απωτάτου νοτίου σημείου του τεμαχίου άρ. 
557 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου άρ. VI 1.38' εκείθεν μέ 
νοτιοδυτικήν και βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν και διά μέσου του τε
λευταίου αναφερθέντος χωρίου μέχρι του απωτάτου νοτίου σημείου 
του τεμαχίου άρ. 664 του είρημένου σχεδίου το όποιον ση μείον ευρί
σκεται έπι τής χωριτικής όδου Κώμη Κεπήρ—Δαυλού" εκείθεν μέ 
βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής τελευταίας αναφερθεί
σης χωριτικής όδου μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας του! τεμα
χίου άρ. 175 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου άρ. VI 1.27" 
εκείθεν νοτιοδυτικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τής βορειοςα/ατο
λικής γωνίας του τεμαχίου άρ. 66 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ 
Σχεδίου άρ. VI 1.34, ήτις γωνία ευρίσκεται επί του ποταμού «Στουππο 
Ποταμός»' εκείθεν μέ βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος του είρημένου 
ποταμοΟ μέχρι του σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Δ» 
Τό δριον της περιοχής αρχίζει εκ τής κατωκημένης περιοχής του 

χωρίου «Πλατάνι» και προχωρεί μέ δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
τής όδοΟ τής άγούσης εκ του είρημένου χωρίου προς τό χωρίον Μα
λουντα μέχρι τής ενώσεως ταύτης μετά τής δασικής όδου Καντάρας 
παρά τον δασικόν σταθμόν «Μερσινίκι»' εκείθεν μέ βορειοδυτικήν 
και βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης δασι
κής όδοΰ μέχρι τής ενώσεως ταύτης μετά τής όδου τής άγούσης 
προς τό χωρίον Μάνδρες' εκείθεν μέ νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής είρημένης όδοΟ μέχρι τής κατωκημένης περιοχής του τε
λευταίου αναφερθέντος χωρίου' εκείθεν μέ νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν 
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κατά μήκος της όδοΰ της άγούσης εκ του είρημένου χωρίου προς 
το χωρίον Πλατάνι μέχρι του σημείου αρχής. 

«ΠΕΡΙΟΧΗ «Ε» 
Τό δριον τής περιοχής αρχίζει εκ του απωτάτου βορείου σημείου 

του τεμαχίου άρ. 235 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου αρ. 
V.10, τό όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί τής όδοΰ τής άγούσης εκ 
τοΰ χωρίου "Αρδανα προς τό χωρίον "Αγιος 'Ηλίας και προχωρεί 
με νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδοΰ μέ
χρι τής κατωκημένης περιοχής τοΰ δευτέρου αναφερθέντος χωρίου' 
έκεΐθεν με νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής όδου τής άγού
σης έκ του είρημένου χωρίου προς την χωριτικήν όδόν Τρικώμου— 
"Αρδανα μέχρι τής ενώσεως ταύτης μετά τής είρημένης χωριτικής 
όδοΰ παρά τό άπώτατσν νότιον σημεΐον τοΰ τεμαχίου άρ. 178 τοΰ 
ΚυβερνητικοΟ Χωρομετρικου Σχεδίου αρ. V.26' έκεΐθεν με βόρειον 
κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης χωριτικής όδοΰ μέχρι τοΰ 
σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «ΣΤ» 
Τό δριον τής περιοχής αρχίζει έκ τοΰ απωτάτου βορείου σημείου 

τοΰ τεμαχίου άρ. 113 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. 
V.14, τό όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί τής όδοΰ τής άγούσης έκ τής 
παλαιάς κυρίας όδοΰ 'Αμμοχώστου—'Αποστόλου 'Ανδρέα προς τό 
χωρίον Γαστριά και προχωρεί με νότιον κατεύθυνσιν κατά μήκος 
τής είρημένης όδοΰ μέχρι τής κατωκημένης περιοχής τοΰ είρημένου 
χωρίου' έκεΐθεν με νοτιοδυτικήν και νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τής όδοΰ τής άγούσης έκ τοΰ είρημένου χωρίου προς 
την άκτήν μέχρι τής αποβάθρας παρά την έρειπωμένην πάλαιαν άπο
θήκην Καστρουλλίου" έκεΐθεν με νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μή
κος τής ακτής μέχρι τοΰ απωτάτου νοτίου σημείου τοΰ τεμαχίου 
άρ. 322 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. XV.28' έκεΐθεν 
βορειοδυτικώς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου νοτίου, ση
μείου τοΰ τεμαχίου άρ. 323 τοΰ είρημένου σχεδίου τό όποιον σημεΐον 
ευρίσκεται επί τής παλαιάς κυρίας όδοΰ 'Αμμοχώστου—'Αποστόλου 
'Ανδρέα* έκεΐθεν με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 

, είρημένης παλαιάς κυρίας όδοΰ μέχρι του σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Ζ» 
Τό δριον τής περιοχής αρχίζει έκ τής βορειοανατολικής γωνίας 

τοΰ τεμαχίου άρ. 77/1 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
άρ. XXIV.10, ήτις γωνία, ευρίσκεται επί τής παλαιάς κυρίας όδοΰ 
'Αποστόλου 'Ανδρέα—'Αμμοχώστου και προχωρεί με νότιον κατεύ
θυνσιν κατά μήκος τής είρημένης παλαιάς κυρίας όδοΰ μέχρι τής 
νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου άρ. 40/1 του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. XXIV.42, ήτις γωνία ευρίσκεται έπί τής 
όδοΰ τής άγούσης προς την Μονην 'Αποστόλου Βαρνάβα' έκεΐθεν με 
νοτιοδυτικήν κοττεύθυνσΐν κατά μήκος τής είρημένης όδοΰ μέχρι τής 
νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου άρ. 178/1 τοΰ είρημένου σχεδίου, 
ήτις γωνία ευρίσκεται έπί όδοΰ άγούσης προς τό χωρίον "Αγιος 
Σέργιος* έκεΐθεν με βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης 
όδόΰ μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου άρ. 1 τοΰ 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. XXIV.34' έκεΐθεν με βο
ρειοανατολικήν και βόρειον κατεύθυνσιν και παρακάμπτον τό είρη
μένον χωρίον μέχρι τής νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου άρ. 393 
του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. XXIV.26, ήτις γωνία 
ευρίσκεται έπί όδοΰ* έκεΐθεν μέ βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής τελευταίας αναφερθείσης όδοΰ μέχρι τής ενώσεως ταύτης 
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μεθ' όδου άγούσης έκ του χωρίου «Σπαθαρικόν» προς την πάλαιαν 
κυρίαν όδόν 'Αποστόλου 'Ανδρέα—'Αμμοχώστου παρά την βορειο
δυτικήν γωνίαν του τεμαχίου αρ. 27 του Κυβερνητικού Χώρο μετρικού 
Σχεδίου άρ. XXIV.10" εκείθεν με άνατολικήν κατεύθυνσιν κατά μή
κος της είρημένης όδου μέχρι του σημείου αρχής. 

"Απασαι αϊ εν τω παρόντι Μέρει περιγραφόμενοι περιοχαι εμφαί
νονται πλαισίουμεναι δι' έρυθροΟ χρώματος επί του Κυβερνητικού 
χάρτου ύπ' αϋξ,οντα άρ. 2262, άντίγραφον του οποίου διατίθεται προς 
έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω γραφείω 
του Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 

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

'Αριθμός 811 
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 τάς υπό του άρθρου 20 του 
περί Προστασίας θηράματος και 'Αγρίων Πτηνών Νόμου χορηγού
μενος αύτω εξουσίας, διατάττει ώς ακολούθως : 

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

2. ΑΙ περιοχαι αϊ καθοριζόμενοι ε'ις το κάτωθι Παράρτημα κηρύσ
σονται ώς Προσωρινά! Άπηγορευμέναι ΠεριοχαΙ Κυνηγίου διά περί
οδον ενός έτους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Β» 
Το δριον της περιοχής αρχίζει έκ τοΰ απωτάτου βορείου σημείου 

του τεμαχίου άρ. 44 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. 
ΧΧΧΥ.28, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί τής κυρίας όδου Πόλεως 
—Πάφου, τοποθεσία «Συκαμιά», και προχωρεί με νοτιοανατολικήν 
κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης κυρίας όδου μέχρι τής γέφυ
ρας επί τοΰ ρυακίου «Άργάκι» «Γαρίλλη—Κορνιές», τοποθεσία «Πότι
μον»* εκείθεν με δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος του είρημένου' ρυα
κίου μέχρι του απωτάτου βορείου σημείου του τεμαχίου άρ. 357Α τοΰ 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. ΧΧΧΥ.44, το όποιον σημεΐον 
ευρίσκεται επί όδοΰ άγούσης προς το χωρίον Μηλιοΰ' εκείθεν με 
νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδου μέχρι του 
είρημένου χωρίου παρά την βορεισδυτικήν γωνίαν του τεμαχίου άρ. 
329 του είρημένου σχεδίου, τοποθεσία «Πότιμα»' εκείθεν μέ νοτιοδυ
τικής κατεύθυνσιν και περιλαμβάνον τη ν κάτω κη μένη ν περιοχή ν τοΰ 
είρημένου χωρίου μέχρι τής όδοΰ τής άγούσης προς το χωρίον Πάνω 
Άκουρδάλια, παρά το άπώτατον βόρειον σημεΐον τοΰ τεμαχίου άρ. 
228/1 τοΰ είρημένου σχεδίου, τοποθεσία «Σκάσματα»' έκεΐθεν μέ βο
ρεισδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής τελευταίας αναφερθείσης 
όδοΰ μέχρι τοΰ τελευταίου αναφερθέντος χωρίου παρά το άπώτατον 


