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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 : 
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1. Το παρόν Διάταγμα θα άναφέρηται ώς το περί Προσωρινών 
Άπηγορευμένων Περιοχών Κυνηγίου (Κυρήνειας) Διάταγμα του 
1971. 

2. Αί περιοχαί αί καθοριζόμενοι εις το κάτωθι Παράρτημα κηρύσ
σονται ώς Προσωρινά! Άπηγορευμέναι Περιοχαί Κυνηγίου δια ιτερί
οδον ενός έτους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Α» 
"Απασα ή περιοχή το σύνορον της όποιας αρχίζει εκ της διασταυ

ρώσεως της κυρίας όδου Κυρήνειας—Μύρτου μετά της χωριτικής όδου* 
άγούσης προς το χωρίον "Ορκα και προχωρεί βορείως μέχρι 
της παραλίας* εκείθεν προς άνατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος της 
έν λόγω παραλίας (περιλαμβάνει δε και δλας τάς νήσους μακράν 
της παραλίας) μέχρι του Επαρχιακού" συνόρου Κυρήνειας—'Αμμο
χώστου' εντεύθεν νοτίως κατά μήκος τοΟ έν λόγω συνόρου μέχρι του 
δείκτου τών επαρχιακών συνόρων επί της κυρίας όδου 'Ακάνθους— 
Κυρήνειας—Μύρτου" εντεύθεν προς δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
τής έν λόγω όδου μέχρι του σημείου αφετηρίας, το όποιον σύνορον 
καθορίζεται δι' ερυθρού χρώματος επί του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικου Σχεδίου υπ' αύξοντα αριθμόν 1791' άντίγραφον του οποίου 
διατίθεται προς επιθεώρησα/ έν τω γραφείω του Βοηθού Έπαρχου 
Κυρήνειας. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει έκ σημείου έπί τής ακτής το όποιον 

ευρίσκεται ακριβώς βορείως του φάρου του 'Ακρωτηρίου Κορμακίτη 
και προχωρεί προς νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
εϊρημένης ακτής μέχρι τών εκβολών του ποταμού «Πάναγρα»" εκεί
θεν προς νοτίαν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής αριστεράς δχθης του 
ε'ιρημένου ποταμού μέχρι του σημείου δπου αύτη τέμνεται ύπό τής 
κυρίας όδου Κυρήνειας—Μύρτου' εκείθεν δυτικώς κατά μήκος τής 
ε'ιρημένης κυρίας όδου μέχρι του σημείου δπου αύτη ένοΟται μετά τής 
χωριτικής όδοΰ ήτις άγει διά μέσου τών χωρίων "Ορκα καΐ Λιβερά 
προς τόν ε'ιρημένον φάρον" έκεΐθεν προς βορειοδυτικής κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τής είρημένης χωριτικής όδοΰ μέχρι του είρημένου φά
ρου' έκεΐθεν βορείως εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
δι' ερυθρού χρώματος έπί του Κυβερνητικού Χάρτου ύπ' αύξοντα αρ. 
2013, άντίγραφον του όποιου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ε'ις το γρα
φεΐον του Έπαρχου Κυρήνειας. 

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

'Αριθμός 814 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 64 ΤΟΥ 1964, 15 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 9 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1970) 

Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό τής Δημοτικής 
Επιτροπής Λάρνακος 

■Ή Δημοτική 'Επιτροπή Λάρνακος, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει τών άρθρων 8 και 37'τοΰ περί Δήμων 


