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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-
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σονται ώς Προσωρινά! Άπηγορευμέναι Περιοχαί Κυνηγίου διά πε
ρίοδον ενός έτους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Α» 
Το δριον της περιοχής αρχίζει εκ του απωτάτου βορείου σημείου 

τοΰ τεμαχίου Άρ. 395 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . 
XLIX.43, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται έπι της χωριτικής όδοΰ Βά
βλας—Χοιροκοιτίας και προχωρεί με νοτιοανατολική ν κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τής είρημένης χωριτικής όδοΟ μέχρι τής βορειοδυτικής 
γωνίας τοΰ τεμαχίου Άρ. 138 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου Άρ. XLIX.52, ήτις γωνία ευρίσκεται επί ατραπού άγούσης προς 
το χωρίον Τόχνη' εκείθεν με νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
τής είρημένης ατραποί) μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ' τε
μαχίου Άρ. 160 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . 
XLIX.60" εκείθεν ανατολικώς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τής εκκλη
σίας «"Αγιος Νικηφόρος» επί τοΰ τεμαχίου Άρ. 218 τοΰ είρημένου 
σχεδίου' έκεΐθεν βορειοδυτικώς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τής βορειο
ανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Άρ. 290 τοΰ Κυβερνητικού Χώρο' 
μετρικού Σ.χεδίου Άρ. LV.4, ήτις γωνία ευρίσκεται επί άτραποΰ" 
έκεΐθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης 
άτραποΰ μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Άρ. 111/1 
τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XL Ι Χ.60, τοποθεσία 
«Λυσιμάνδρα»' έκεΐθεν νοτιοδυτικώς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τής 
βορειοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 102 τοΰ είρημένου σχεδίου 
ήτις γωνία ευρίσκεται επί ατραπού άγούσης προς το χωρίον Δράπια' 
έκεΐθεν με δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής τελευταίας αναφερ
θείσης άτραποΰ μέχρι τής κατωκημένης περιοχής τοΰ είρημένου 
χωρίου' έκεΐθεν με βόρειον κατεύθυνσιν και περιλαμβάνον την είρη
μένην κατωκημένην περιοχήν μέχρι τής νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ 
τεμαχίου Άρ. 58 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. 
XLIX.59, ήτις γωνία ευρίσκεται έπί όδοΰ άγούσης προς το χωρίον 
Παρσάτα' έκεΐθεν με βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης 
όδοΰ μέχρι τής βορειοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Άρ. 178 τοΰ Κυ
βερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XLIX.43, ήτις γωνία ευρί
σκεται έπί ατραπού" έκεΐθεν με βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
είρημένης άτραποΰ μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Β» 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ τής γέφυρας έπί τοΰ ποταμού 

"Αγιος Μήνας τής χωριτικής όδοΰ Βάβλας—Κάτω Δρυός παρά τήν 
νοτιοδυτικήν γωνύχν τοΰ τεμαχίου Άρ. 671 τοΰ Κυβερνητικού Χωρο
μετρικου Σχεδίου Ά ρ . XL Ι Χ.35 και προχωρεί με βορειοανατολικών 
κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης χωριτικής όδοΰ μέχρι τοΰ απω
τάτου άνατολικοΰ σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 312 τοΰ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XLIX.28 έκεΐθεν με βορειοανατολικήν 
κατεύθυνσιν και περιλαμβάνον το χωρίον Κάτω Δρυς μέχρι τοΰ απω
τάτου άνατολικοΰ σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 292 το όποιον σημεΐον 
ευρίσκεται έπί όδοΰ άγούσης εκ τοΰ είρημένου χωρίου προς τήν όδόν 
Πάνω Λεύκαρα—Κάτω Δρυς—Χοιροκοιτία' έκεΐθεν με άνατολικήν κα
τεύθυνσιν κατά μήκος τής πρώτης αναφερθείσης όδοΰ μέχρι τής ενώ
σεως ταύτης μετά τής δευτέρας αναφερθείσης όδοΰ παρά το άπώ
τατον νότιον σημεΐον τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 108 τοΰ είρημένου σχεδίου* 
έκεΐθεν με νότιον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής τελευταίας αναφερ
θείσης όδοΰ μέχρι τής γέφυρας έπί τοΰ ποταμού "Αγιος Μήνας παρά 
τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν του τεμαχίου Άρ. 415 τοΰ Κυβερνητικού 
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Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. XLIX.53' έκεΐθεν με βορειοδυτικήν κατεύ
θυνσιν κατά μήκος του είρημένου πόταμου μέχρι του σημείου αρχής. 
ΠΕΡΙΟΧΗ «Γ» 

Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ του απωτάτου βορείου σημείου 
τοΰ τεμαχίου Άρ. 361 του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. 
XLIX.37, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί τής χωριτικής όδοΰ τής 
άγούσης εκ του χωρίου Πάνω Λεύκαρα προς την κυρίαν όδόν Λευ
κωσίας—Λεμεσού καΐ προχωρεί με νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής είρημένης χωριτικής όδου μέχρι τής ενώσεως ταύτης μετά 
τής είρημένης κυρίας όδου' έκεΐθεν με νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής είρημένης κυρίας όδου μέχρι τής γέφυρας επί ρυακίόυ 
παρά το άπώτατον νότιον σημεΐον του τεμαχίου Άρ. 460/1 του Κυ
βερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. XL Ι Χ.54' έκεΐθεν με βορειο
δυτικήν και βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος του είρημένου ρυακίου 
μέχρι του απωτάτου βορείου σημείου του τεμαχίου Άρ. 408 του Κυ
βερνητικού. Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Ά ρ . XL1X.37, το όποιον σημεΐον 
ευρίσκεται επί όδου' έκεΐθεν με βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
είρημένης όδου μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Δ» · 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ τής ενώσεως των ποταμών Καλα

μούδια—Άροδαφνίου παρά το άπώτατον νότιον σημεΐον τοΰ τεμαχίου 
Άρ. 361 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. XL.25 και 
προχωρεί με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ δευτέρου 
αναφερθέντος ποταμού μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΰ 
τεμαχίου Άρ. 315 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. 
XL.26, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί ατραπού άγούσης προς το 
χωρίον Ψευδάς' έκεΐθεν με νότιον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρη
μένης άτραποΰ μέχρι τής κατωκημένης περιοχής τοΰ είρημένου γω-
ρίου παρά το άπώτατον νότιον σημεΐον τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 282 τοΰ 
Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Ά ρ . XL.34' έκεΐθεν με νότιον 
κατεύθυνσιν και περιλαμβάνον την κατωκημένην περιοχήν τοΰ είρη
μένου χωρίου μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 
24 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Ά ρ . XL.42' έκεΐθεν νοτιο
δυτικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ 
τεμαχίου Άρ. 23 τοΰ είρημένου σχεδίου, ήτις γωνία ευρίσκεται έπί 
τής ενώσεως παραποτάμου μετά τοΰ πόταμου «Ψευδας—Τρέμυθος 
Ποταμός»' έκεΐθεν με νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ είρη
μένου παραποτάμου μέχρι τής γέφυρας τής όδοΰ τής άγούσης προς 
το χωρίον Μοσφιλωτή παρά την νοτιοανατολικήν γωνίαν τοΰ τεμαχίου 
Άρ. 7 τοΰ είρημένου σχεδίου' έκεΐθεν με δυτικήν και βορειοδυτικήν 
κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδοΰ μέχρι τής διασταυρώ
σεως ταύτης μετά άτραποΰ παρά το άπώτατον δυτικόν σημεΐον τοΰ 
τεμαχίου Ά ρ . 184 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. 
XL.41, τοποθεσία «Ρότσο»' έκεΐθεν με βόρειον κατεύθυνσιν κατά μή
κος τής είρημένης άτραποΰ μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

"Απασαι αϊ εν τω παρόντι Μέρει περιγραφόμενοι περιοχαί εμφαί
νονται πλαισιούμεναι δι' έρυθροΰ χρώματος έπί τοΰ Κυβερνητικοΰ: 

Χάρτου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2141, άντίγραφον τοΰ όποιου διατίθεται 
προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω γρά
φε ίω τοΰ Έπαρχου Λάρνακος. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ «Β» 

"Ατίασα ή περιοχή ή γνωστή ως Δάσος Σταυροβουνίου ή όποίά 
περιοχή είδικώτερον καθορίζεται διά πρασίνου χρώματος έπί τοΰ 
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Κυβερνητικού Τοπογραφικού" Χάρτου επί κλίμακος 2 ' ' έπί ενός 
μιλίου, και φύλλων ύπ' αριθμούς 49 και 50, καΐ πε ρ ι κλεισμένη ύπό 
δασικών ορόσημων ύπ' αριθμούς 1 μέχρι 66, άντίγραφον του όποιου 
διατίθεται προς έπιθεώρησιν έν τω γραφείω του Έπαρχου Λάρνακος. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ 

Το δριον της περιοχής αρχίζει από της διασταυρώσεως τών χωρι
τικών οδών Τρούλλων—Άθηαίνου και Τρούλλων—Άβδελλερου πλη
σίον του τεμαχίου 249 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
XXX1.64' εκείθεν προς βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν και κατά μήκος 
της χοριτικής όδου Τρούλλων—Άθηαίνου μέχρι τής διασταυρώσεως 
της χωριτικής ταύτης όδου μετά τής χωριτικής όδου Τύμπου—Άβδελ
λερου επί τού τεμαχίου 78 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
XXX1.54* εκείθεν προς νοτίαν κατεύθυνσιν και κατά μήκος τής χωρι
τικής όδου Άθηαίνου—Άβδελλερου μέχρι του τεμαχίου 113 του Κυ
βερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXX1.62' εκείθεν προς βορειοδυ
τικήν κατεύθυνσιν και κατά μήκος τής δημοσίας όδου μέχρι του 
τεμαχίου 86 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXX1.62' εκεί
θεν προς νοτίαν κατεύθυνσιν και κατά μήκος τής χωριτικής όδου 
Άθηαίνου—Άβδελλερου μέχρι τής διασταυρώσεως τής ώς άνω χωρι
τικής όδου μετά τής ατραπού Άβδελλερου—Τρούλλων έπί του τεμα
χίου 110/1 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XL.6' εκείθεν 
προς άνατολικήν κατεύθυνσιν και κατά μήκος τής ώς άνω ατραπού 
μέχρι τής διασταυρώσεως τής ώς άνω άτραποΟ μετά τής χωριτικής 
όδου Άθηαίνου—Λάρνακος έπί του τεμαχίου 18 τοΟ Κυβερνητικού Χω
ρομετρικου Σχεδίου XL.7' εκείθεν ανατολικώς και κατά μήκος τής 
χωριτικής όδου προς Τρούλλους μέχρι του σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣΜΑΖΩΤΟΥΑΛΑΜΙΝΟΥ 
Το δριον αρχίζει έξωθεν του χωρίου Άναφωτία από το τεμάχιον 

436, Φύλλον/Σχέδιον 50/42 και κατευθύνεται προς νοτιοανατολικών 
κατεύθυνσιν προς το χωρίον Μαζωτός κατά μήκος τής χωριτικής 
όδου μέχρι του σημείου δπου ή έν λόγω χωριτική οδός ένουται μετά 
τής κυρίας χωριτική ς όδου από Μαζωτόν εις Άλαμινόν' εκείθεν κατά 
μήκος τής έν λόγω κυρίας όδου προς δυσμάς μέχρι τό χωρίον Άλα
μινός παρά τό τεμάχιον 289/1 του Φύλλου/Σχεδίου 50/49 και ακο
λούθως βορείως μέχρι του τεμαχίου 288 του ίδιου Φύλλου/Σχεδίου' 
και εκείθεν βορειοανατολικούς κατά μήκος τής χωριτικής όδου Άλα
μινου—Άναφωτίας μέχρι του σημείου δπου συνενουται μετά του 
σημείου αρχής. 

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

Αριθμός 813 
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 Άγρ ίω ν Πτηνών Νόμου χορηγού
μενος αύτώ εξουσίας, διατάττει ώς ακολούθως : 


