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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 



749 

Νόμου του 1964 και οιουδήποτε άλλου προς τούτο έξουσιοδοτοΰντος 
Νόμου, θεσπίζει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Ο,ί παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι Δημοτικοί (Τρο Επίσημος 
ποποιητικοί) Κανονισμοί Λάρνακος του 1971 και θά άναγινώσκωνται Έφημερίς, 
όμοΰ μετά των Δημοτικών Κανονισμών Λάρνακος 1965 (εν τοις έφε Τ " ι ^

τ η μ 0 

ξής αναφερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») και οί δασικοί Κα 3.6.1965. 
νονισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οί 
Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακος 1965 εως 1971. 

2. Ό εν τω Κανονισμώ 180 τών περί Συντάξεων και Φιλοδωρη
μάτων Κανονισμών τοΰ Δήμου Λάρνακος τών αναφερομένων εις την 
Γνωστοποίησιν υπ' αριθμόν 1042 της 1ης Νοεμβρίου 1956 της επισήμου 
εφημερίδος 3992, του Πρώτου Πίνακος τών βασικών Κανονισμών, όρι : : 
σμός της λέξεως «μισθός» διαγράφεται και αντικαθίσταται δ:ά τοΰ / 
ακολούθου ορισμού : 

«'Μισθός' σημαίνει τον έτήσιον μισθόν λειτουργού τίνος ώς 
ούτος ενεκρίθη ύπό τοΰ Έπαρχου δυνάμει τών διατάξεων τοΰ Νόμου 
ή οπού δεν απαιτείται τοιαύτη έ'γκρισις, τον έτήσιον μισθόν λει
τουργού τίνος ώς ούτος καθορίζεται ύπό του Δημοτικού Συμ
βουλίου». 

3. Ό Κανονισμός 182, παράγραφος (α) τών περί Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων Κανονισμών τοΰ Δήμου Λάρνακος τών αναφερομένων 
ε'ις την Γνωστοποίησιν υπ' αριθμόν 1042 της 1ης Νοεμβρίου 1956 της 
επισήμου εφημερίδος ύπ' αριθμόν 3992 τοΰ Πρώτου Πίνακος τών 
βασικών Κανονισμών, τροποποιείται δια της διαγραφής τών λέξεων 
«ενός έπτακοσιοστοΰ εικοστού» (πρώτη γραμμή) και της αντικατα
στάσεως αυτών διά τών λέξεων «ενός έξακοσιοστοΰ». 

4. Ό Κανονισμός 182(B) καθώς και ή έπιφύλαξις τούτου δια
γράφονται. 

5. Ό Κανονισμός 182(C) διαγράφεται. 

6. Ή έπιφύλαξις κατόπιν τοΰ Κανονισμοΰ 182(C) θά παραμείνη ώς 
έπιφύλαξις τοΰ αμέσως μετά τον Κανονισμόν 182(A) τοΰ σημείου 
στίξεως τροποποιουμένου αναλόγως. 

7. Ή παράγραφος (2) τοΰ Κανονισμού 198 τών Δημοτικών Κανο
νισμών 1965 διά τοΰ παρόντος τροποποιείται διά της προσθήκης εϊς 
το τέλος αυτής της κάτωθι επιφυλάξεως της τελείας εις το τέλος 
αυτής διαγραφόμενης και άντικαθιστωμένης διά στιγμών : 

«Νοείται δτι εν περιπτώσει συνεχοΰς δημοτικής υπηρεσίας διά 
περίοδον 15 και πλέον ετών εκ μέρους οιουδήποτε προσώπου δι
καιουμένου εις φιλοδώρημα δυνάμει τοΰ Κανονισμοΰ 197, το τοι
ούτον φιλοδώρημα θά είναι ϊσον προς τάς άπολαβάς ενός μηνός 
ή τεσσάρων εβδομάδων, αναλόγως της περιπτώσεως, δι' εκαστον 
πλήρες έτος υπηρεσίας, εργασίας ή απασχολήσεως εις την Δημο
τικήν Ύπηρεσίαν». 

8. Οί παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται και επί παντός υπαλλήλου 
υπηρετούντος από τής 1ης ' Ιουνίου 1968. 

Οί άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου. 

(Υ. Ε. 1441/59/4.) 


