
740 

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 
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δυτικόν σημειον τοϋ τεμαχίου άρ. 53 του είρημένου σχεδίου, τοπο
θεσία «Λάκκος»' εκείθεν με νοτιοδυτική ν καΐ βορειοανατολικής κα
τεύθυνσΐν και περιλαμβάνον την κατωκημένην περιοχήν του χωρίου 
Πάνω Άκουρδάλια μέχρι της όδου της άγούσης προς το χωρίον 
Κάτω Άκουρδάλια παρά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν του τεμαχίου άρ. 9 
του είρημένου σχεδίου, τοποθεσία «"Αππικου»' εκείθεν με βορειοανα
τολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος της τελευταίας αναφερθείσης δδοΰ 
μέχρι του τελευταίου αναφερθέντος χωρίου παρά τό άπώτατον νότιον 
σημεΐον του τεμαχίου άρ. 66 τοΰ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχε
δίου άρ. ΧΧΧΥ.36 τοποθεσία «Πούρναρος»' εκείθεν μέ βόρειον κατεύ
θυνσιν και περιλαμβάνον τήν κατωκημένην περιοχήν του χωρίου 
Κάτω Άκουρδάλια μέχρι της όδου της άγούσης προς τήν κυρίαν 
όδόν Πόλεως—Πάφου παρά τό άπώτατον νότιον σημεΐον του τεμαχίου 
άρ. 77 του είρημένου σχεδίου, τοποθεσία «Άλωνούδια»' εκείθεν μέ 
6όρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής τελευταίας αναφερθείσης όδου 
μέχρι του σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Γ» 
Τό όριον τής περιοχής αρχίζει έκ τής βορειοδυτικής γωνίας του 

τεμαχίου άρ. 289 τοΰ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου άρ. 
XXXV.38, τοποθεσία «Σκάρφος», ήτις γωνία ευρίσκεται έπί τής αρι
στεράς όχθης του ποταμού «Σκάρφος—Σ αραμά Ποταμός» κα! προ
χωρεί μέ νοτιοανατολικήν και βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής είρημένης όχθης του είρημένου ποταμού μέχρι του απω
τάτου βορείου σημείου του τεμαχίου άρ. 416 του είρημένου σχεδίου, 
τοποθεσία «Σπανουες», τό όποιον σημεΐον ευρίσκεται έπί ατραπού" 
εκείθεν μέ νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης 
ατραπού μέχρι του απωτάτου βορείου σημείου του τεμαχίου άρ. 9 του 
Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου άρ. XXXV. 47, τοποθεσία 
«"Ασπρη πέτρα», τό όποιον σημεΐον ευρίσκεται έπί όδου άγούσης 
προς τό χωρίον «Λάσα» εκείθεν μέ νότιον κατεύθυνσιν κατά μήκος 
τής είρημένης όδου μέχρι του απωτάτου νοτίου σημείου του τεμαχίου 
άρ. 100 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου άρ. XXXV.55, τοπο
θεσία «Κόννοι»' έκεΐθεν νοτιοδυτικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι του 
απωτάτου νοτίου σημείου του τεμαχίου άρ. 90 του είρημένου σχεδίου 
τό όποιον σημεΐον ευρίσκεται έπί τής χωριτικής όδου «Λάσα—Σίμου»' 
έκεΐθεν μέ βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρη
μένης χωριτικής όδου μέχρι του απωτάτου νοτίου σημείου 
του τεμαχίου άρ. 374 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου άρ. 
XXXV.46, τοποθεσία «"Αγιος Μηνάς»' τό όποιον σημεΐον ευρίσκεται 
έπί όδοΟ' έκεΐθεν μέ βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τις είρημένης 
όδοΟ μέχρι του απωτάτου νοτίου σημείου του τεμαχίου άρ. 380 τοΟ 
είρημένου σχεδίου, τοποθεσία «Τροχός», τό όποιον σημεΐον ευρίσκε
ται επί ατραπού' έκεΐθεν μέ βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
είρημένης άτραποΟ μέχρι του σημείου αρχής. 

"Απασαι αϊ έν τω παρόντι Μέρει περιγραφόμεναι περιοχαι εμφαί
νονται πλαισιούμεναι δ' ερυθρού χρώματος έπι του Κυβερνητκου 
Χάρτου ύπ' αύξοντα άρ. 2139, άντίγραφον του οποίου διατίθεται προς 
έπ'.Οεώρησιν υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω γραφείω 
του Έπαρχου Πάφου. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ «Α» 

Τό όριον αρχίζει έκ τοΰ χωρίου Δρούσια και προχωρεί μέ άνατο
λικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής χωριτικής όδου, ήτις άγει έκ του 
είρημένου χωρίου προς τό χωρίον Κρίτου Τέρρα μέχρι του σημείου 
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όπου αϋτη τέμνεται ύπό της χωριτικής όδοΰ Κάθηκας—Τέρρα' εκεί
θεν με νοτίαν κατεύθυνσιν κατά μήκος της τελευταίας αναφερθείσης 
όδοϋ μέχρι τοΟ σημείου όπου άρχεται ή χωριτική οδός ή άγουσα, 
μέσω των χωρίων Πάνω Άρόδες, Κάτω Άρόδες και "Ινια προς το 
χωρίον Δρούσια' εκείθεν μέ βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
της τελευταίας αναφερθείσης όδου μέχρι του σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Β» 
Τό δριον αρχίζει εκ του σημείου της χωριτικής όδου «Κισσόνεργα— 

Πέγια» δπου άρχεται ή χωριτική οδός ή άγουσα προς τό χωρίον 
Άκουρσός και προχωρεί μέ βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μή
κος τής τελευταίας αναφερθείσης όδου μέχρι τής τοποθεσίας «Σταυ
ρός» δπου άρχεται αμαξιτή; οδός' έκεΐθεν μέ νοτίάν κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τής είρημένης αμαξιτής όδου μέχρι τής τοποθεσίας «Ξε
ράρκακα» δπου άρχεται ατραπός' εκείθεν μέ νοτίαν κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τής είρημένης ατραπού μέχρι τής τοποθεσίας «Βαθιές» 
δπου άρχεται ή ατραπός ή άγουσα προς τό χωρίον Κοίλη' έκεΐθεν μέ 
άνατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής τελευταίας αναφερθείσης 
ατραπού μέχρι τής τοποθεσίας «Συκαρούδια» δπου άρχεται έτερα 
ατραπός' έκεΐθεν μέ νοτίαν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής τελευταίας 
αναφερθείσης ατραπού και διά τών τοποθεσιών «Σπήλιος του Μαύ
ρου» και «Κοκκινόκαμπος» μέχρι του σημείου δπου αυτή τέμνεται 
ύπό του ποταμού «ΑΠΙ Σ»' έκεΐθεν μέ νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής δεξιάς όχθης του ε'ιρημένου ποταμού μέχρι του σημείου 
δπου αϋτη τέμνεται ύπό τής χωριτικής όδου «Κισσόνεργα^Πέγια»' 
έκεΐθεν μέ βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης 
χωριτικής όδου μέχρι του σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Γ» 
Τό δριον αρχίζει έκ του 83ου μιλιοδείκτου τής κυρίας όδου «Κτήμα 

—Πόλις» δπου άρχεται ή οδός ή άγουσα προς τό χωρίαν Πολέμι και 
προχωρεί μέ άνατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής τελευταίας 
αναφερθείσης όδοΰ μέχρι του είρημένου χωρίου' έκεΐθεν μέ νοτιο
δυτικήν και βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής χωριτικής 
όδοΰ «Πολέμι—Τσάδα» μέχρι τής είρημένης κυρίας όδου* έκεΐθεν μέ 
βορείαν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης κυρίας όδου μέχρι 
τοΰ σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Δ» 
Τό δριον αρχίζει έκ τοΰ χωρίου Πενταλιά και προχωρεί μέ νοτίαν 

κατεύθυνσιν κατά μήκος τής χωριτικής όδου «Πενταλιά—'Αγ. Μαρί
να» μέχρι του χωρίου Άγια Μαρίνα" έκεΐθεν μέ δυτικήν κατεύθυνσιν 
κατά μήκος αμαξιτής όδου μέχρι τής πηγής τοποθεσία «Άρκοσυ
κιάς» δπου άρχεται ατραπός' έκεΐθεν μέ δυτικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής ειρημένης ατραπού μέχρι τής πηγής τοποθεσία «Διχάλι» 
δπου άρχεται αμαξιτή οδός" έκεΐθεν μέ δυτικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής είρημένης αμαξιτής όδου μέχρι τής ενώσεως της μετά τής 
χωριτικής όδου «Άμαρκέτη—Πενταλιά»' έκεΐθεν μέ βορειοοτνατολικήν 
κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης χωριτικής όδου μέχρι του 
σημείου δπου αϋτη τέμνεται ύπό ρυακίου, τοποθεσία «Βοκολάμαν
τρα»' έκεΐθεν μέ βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος του είρη
μένου ρυακίου μέχρι του σημείου δπου τοΰτο τέμνεται ύπό τής είρη
μένης χωριτικής όδου' έκεΐθεν μέ βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής είρημένης χωριτικής όδου μέχρι του. σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Ε» 
Τό δριόν αρχίζει έκ του σημείου τής χωριτικής όδοΰ «Νατά—Χολέ

τρια» παρά τών ανατολικών παρυφών του χωρίου Νατά καΐ προχω



743 

ρεΐ με νοτιοοα/ατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος της είρημένης χωρι
τικής όδου μέχρι του σημείου οπού αύτη τέμνεται ύπό της δεξιάς 
δχθης του πόταμου «Ξερός»' εκείθεν με νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τής ειρημένης δχθης του είρημένου ποταμού μέχρι του 
ρυακίου «Άζόνιας»' εκείθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μή
κος του είρημένου ρυακίου μέχρι του σημείου δπου τούτο τέμνεται 
ύπό τής χωριτικής όδοΰ «Φοίνικας—Άναρίτα»' εκείθεν με δυτικήν 
κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης χωριτικής όδου μέχρι του 
σημείου δπου αϋτη ένοΰται μετά τής χωριτικής όδου «Άναρίτα—Να
τά»' εκείθεν με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής τε
λευταίας αναφερθείσης χωριτικής όδου μέχρι του σημείου αρχής. 

"Απασαι αί έν τω παρόντι Μέρει περιγραφόμενοι περιοχαΐ εμφαί
νονται πλαισιούμεναι διά χρώματος ερυθρού έπι του Κυβερνητικού 
Χάρτου ύπ' αύξοντα άρ. 2058, άντίγραφον του οποίου διατίθεται προς 
έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω 
του Έπαρχου Πάφου. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει έκ του απωτάτου δυτικού σημείου 

του τεμαχίου άρ. 406 του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου άρ. 
LI 1.20, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί όδου άγούσης προς το χω
ρίον «Κάτω Άρχιμανδρίτα» και προχωρεί με βορειοανατολικήν και 
νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδου μέχρι 
του απωτάτου νοτίου σημείου του τεμαχίου άρ. 121 του Κυβερνητικού 
ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 1,11.28" εκείθεν νοτιοανατολικώς είς ευθείαν 
γραμμήν μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας του τεμαχίου άρ. 111 του 
είρημένου σχεδίου, ήτις γωνία ευρίσκεται επί του ποταμού «Χάπο
ταμι Ποταμός»' εκείθεν με νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος του 
είρημένου ποταμού μέχρι τής νοτιοανατολικής  ωνίας του τεμαχίου 
άρ. 246 τού είρημένου σχεδίου, ήτις γωνία ευρίσκεται επί ρυακίου' 
εκείθεν με βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τού είρημένου ρυακίου 
μέχρι του απωτάτου βορείου σημείου του τεμαχίου άρ. 12/1 του είρη
μένου σχεδίου τό όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί όδου* εκείθεν με 
βοοειοδυτική,ν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης όδου μέχρι 
τού σημείου αρχής. 

Όλόκληρος ή περιοχή αϋτη εμφαίνεται πλαισιουμένη δι' ερυθρού 
χρώματος επί τού Κυβερνητικού Χάρτου ύπ' αύξοντα άρ. 2267, άντί
γραφον του όποιου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδια
φερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου Πάφου. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
Τό δριον τής περιοχής αρχίζει έκ των εκβολών του άργακίου «Άρ

γάκιν τής Κασκιας» και προχωρεί με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τού είρημένου άργακίου μέχρι σημείου δπου συναντά 
τήν παραλιακήν όδόν ήτις άγει προς τό χωρίον Πέγεια' εκείθεν με 
νότιον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής εϊρημένης όδου μέχρι τής ενώ
σεως ταύτης μετά τής όδοΰ τής άγούσης προς τήν έκκλησίαν «"Αγιος 
Γεώργιος»* εκείθεν μέ βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
τελευταίας αναφερθείσης όδου μέχρι τής είρημένης εκκλησίας' εκεί
θεν ακριβώς δυτικώς είς ευθείαν γραμμήν μέχρι τής ακτής' εκείθεν 
μέ βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι τού 
σημείου αρχής. 

Όλόκληρος ή περιοχή αϋτη εμφαίνεται πλαισιουμένη δι' ερυθρού 
χρώματος επί του Κυβερνητικού χάρτου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2268, 
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άντίγραφο.ν του οποίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός εν
διαφερομένου προσώπου εν τω γραφείω του Έπαρχου Πάφου. 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ 
Το δριον της περιοχής αρχίζει εκ του απωτάτου ανατολικού ση

μείου του τεμαχίου αρ. 127 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου αρ. Φύλλου III (κλΐμαξ 1 : 1250) της πόλεως Πάφου παρά τά 
Δημοτικά Λουτρά της είρημένης πόλεως, το όποιον σημεΐον ευρί
σκεται έπί της ακτής και προχωρεί με δυτικήν και βόρειον κατεύ
θυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι σημείου ευρισκομένου 
ακριβώς δυτικώς τής βορειοδυτικής γωνίας του τεμαχίου άρ. 246 
του Κυβερνητικοί) Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. L1.2' εκείθεν ακριβώς 
ανατολικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τής είρημένης γωνίας του 
είρημένου τεμαχίου, ήτις γωνία ευρίσκεται έπί όδου, τοποθεσία «Πα
λαιοεκκλησιά»' εκείθεν με βορειοανατολ.ικήν κατευθυνσιν κατά μή
κος τής είρημένης όδου μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας του τε
μαχίου άρ. 209 του είρημένου σχεδίου, τοποθεσία «Βίκλες»' εκείθεν 
με νότιον κατευθυνσιν κατά μήκος τών συνόρων, του είρημένου τε
μαχίου συμπεριλαμβανομένου ως καΐ τών τεμαχίων άρ. 208, 207, 
206 και 205 του είρημένου σχεδίου μέχρι του απωτάτου νοτίου ση
μείου του τελευταίου αναφερθέντος τεμαχίου το όποιον σημεΐον ευρί
σκεται έπί όδου' εκείθεν με νότιον κατευθυνσιν κατά μήκος τής είρη
μένης όδου μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας το0 τεμαχίου άρ. 281 
του είρημένου σχεδίου' εκείθεν νοτίως εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τής 
βορειοανατολικής γωνίας του τεμαχίου άρ. 61 του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. LI.10, ήτις γωνία ευρίσκεται έπί όδοΰ" 
εκείθεν μέ νότιον κατευθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδου μέχρι 
τής νοτιοανατολικής γωνίας του τεμαχίου άρ. 62/1 τοϋ είρημένου 
σχεδίου" εκείθεν νοτίως εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τής νοτιοδυτικής 
γωνίας του τεμαχίου άρ. 79 του είρημένου σχεδίου, τοποθεσία «Δύο 
πέτρες»* εκείθεν νοτίως είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του σημείου 
αρχής. 

'Ολόκληρος ή περιοχή αΰτη εμφαίνεται πλαισιουμένη δι5 ερυθρού 
χρώματος έπί του Κυβερνητικού χάρτου ύπ' αύξοντα άρ. 2260, άντί
γραφον του όποιου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδια
φερομένου προσώπου εν τω γραφείω του Έπαρχου Πάφου. 

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

'Αριθμός 812 
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 χορηγού, 
μένας αύτω εξουσίας,, διατάττει ώς ακολούθως : . / '/·.'., "...", 

1. Το παρόν Διάταγμα θά άναφέρηται ώς το περί Προσωρινών Απα
γορευμένων Περιοχών Κυνηγίου (Λάρνακος) Διάταγμα του 1971. 

2. Αϊ τΐΞριοχαί αϊ καθοριζόμεναι είς το κάτωθι Παράρτημα κηρύσ


