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Διοικητικά! Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις 

'Αριθμός 845 
Ο ΠΕΡΙ ΦΡΕΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 351 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 47 ΤΟΥ 1961 ΚΑΙ 19 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα θεσπισθέν ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου 
δυνάμει του άρθρου 4. 

Το Ύτιουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγουμέ-
νας εις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 4 του περί Φρεάτων Νόμου, διά του 
παρόντος καθορίζει διά τους σκοπούς τοΰ ώς εϊρηται άρθρου τάς 
έν τω Πίνακι τω συνημμένω τω παρόντι Διατάγματι περιοχάς, ώς 
περιοχάς ε'ις ας απαγορεύεται ή υπό του Έπαρχου παροχή αδείας 
διά την άνόρυξιν ή κατασκευήν φρέατος ώς και ή τροποποίησις των 
δρων ή των περιορισμών ύφ' ους ή τοιαύτη άδεια παρεσχέθη, έκτος 
τη συμπράξει μετά του Διευθυντού του Τμήματος 'Αναπτύξεως Υδά
των, συμφώνως ταΐς διατάξεσι του προμνησθέντος άρθρου. 

Γνωστοποίησις δυνάμει τοΰ άρθρου 4 (2) τοΰ περί Φρεάτων Νόμου 
άναψορικώς προς το παρόν Διάταγμα έδημοσιεύθη δυνάμει της ύπ' 
άρ. 696 τοΰ 1971 Διοικητικής Πράξεως. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Καθορισθείσα Περιοχή «Α». 

Το δριον της περιοχής αρχίζει εκ των εκβολών τοΰ άργακίου «Άρ
γάκιν τοΰ Βάτου» παρά τήν βορειοανατολική ν γωνίαν τοΰ τεμαχίου 
'Αρ. 162 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 'Αρ. XXV.56, τοπο
θεσία «Ξυσταρόκαμπος», και προχωρεί μέ άνατολικήν κατεύθυνσιν 
κατά μήκος της ακτής μέχρι τών εκβολών τοΰ ποταμού «Μαγγου
λίνα Ποταμός»" εκείθεν μέ νοτίαν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής δεξιάς 
όχθης τοΰ είρημένου πόταμου μέχρι τής βορειοδυτικής γωνίας τοΰ 
τεμαχίου Ά ρ . 117 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Ά ρ . 
XXVI.50, τοποθεσία «Κάμπος»" εκείθεν νοτιοανατολικούς ε'ις εύθεΐοτν 
γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου νοτίου σημείου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 82 
τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Ά ρ . XXXV.18, τοποθεσία 
«Μοναστήρια»" εκείθεν βορειοδυτικώς ε'ις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ 
απωτάτου βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 166 τοΰ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Ά ρ . XXXV.9, τοποθεσία «Μνήματα»' εκείθεν 
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μέ δυτικήν κατεύθυνσιν και δια μέσου του χωρίου «Άνδρολίκου» 
μέχρι της νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 57/1 του είρη
μένου σχεδίου, ήτις γωνία ευρίσκεται έπί όδοΰ άγούσης προς τό 
χωρίον «Νέον Χωρίον»' εκείθεν μέ βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής ε'ιρημένης όδοΰ μέχρι του απωτάτου ανατολικού σημείου 
του τεμαχίου Ά ρ . 72 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . 
XXXIV.8, τοποθεσία «Λουκκουτή», τό όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί 
άτραποΰ άγούσης προς τό τελευταΐον άναφερθέν χωρίον εκείθεν μέ 
βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ατραπού μέχρι 
τής 'ενώσεως ταύτης μεθ' όδοΰ άγούσης προς τό ε'ιρημένον χωρίον 
παρά τό άπώτατον βόρειον σημεΐον τοΰ. τεμαχίου Ά ρ . 89 τοΰ είρη
μένου σχεδίου, τοποθεσία «Αμπέλια»" εκείθεν μέ βορειοανατολικήν 
κατεύθυνσιν κατά μήκος τής τελευταίας αναφερθείσης όδοΰ μέχρι 
τής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 234 τοΰ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . XXV.64, τοποθεσία «Βοΰρνες»' εκείθεν 
μέ βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν και διά μέσου τοΰ τελευταίου ανα
φερθέντος χωρίου μέχρι τοΰ απωτάτου νοτίου σημείου τοΰ τεμαχίου 
Ά ρ . 188 τοΰ είρημένου σχεδίου, τοποθεσία «Παλιοχάνουτα»' εκείθεν 
βορείως είς ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

Καθορισθείσα Περιοχή «Β». 

Τό δριον τής περιοχής αρχίζει εκ σημείου ευρισκομένου επί τής 
ευθείας γραμμής ήτις ενώνει την νοτιοδυτικήν γωνίαν τοΰ τεμαχίου 
Ά ρ . 38 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . XXXV.27, τοπο

. θεσία «Σκαλιά»., μετά τοΰ απωτάτου δυτικού σημείου τοΰ τεμαχίου 
Ά ρ . 156 τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . XXXV.20, το
ποθεσία «Τζελίκκης»,, ήτοι τοΰ νοτίου συνόρου τής περιοχής συντη
ρήσεως υδάτων υπ' αύξοντα αριθμόν 1789, 2,200 πόδια εκ τής είρη
μένης γωνίας τοΰ πρώτου αναφερθέντος τεμαχίου και σχεδίου και 
προχωρεί βορειοανατολικούς είς ευθείαν γραμμήν μέχρι σημείου ευρι
σκομένου 2,300 πόδια εκ τοΰ είρημένου σημείου τοΰ δευτέρου αναφερ
θέντος τεμαχίου και σχεδίου' εκείθεν νοτιοανατολικώς είς ευθείαν 
γραμμήν μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 187, 
τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . XXXV.36, τοποθεσία 
«"Αγιος Γεώργιος»' εκείθεν νοτιοανατολικώς είς ευθείαν γραμμήν 
μέχρι τής νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 223 τοΰ είρημένου 
σχεδίου, τοποθεσία «Πετεινάρι»' έκεΐθεν νοτιοανατολικώς είς ευθείαν 
γραμμήν μέχρι. τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού 
Σημείου Ά ρ . 740/4 επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . 
XXXV.45, τοποθεσία «Λαόνα»" έκεΐθεν νοτιοανατολικώς είς ευθείαν 
γραμμήν μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 416 τοΰ 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . XXXV.53, τοποθεσία «Κα
τσαπίλα», ήτις γωνία ευρίσκεται έπί όδοΰ άγούσης προς τήν πάλαιαν 
κυρίαν όδόν «Πάφος—Στρουμπί—Πόλις»" έκεΐθεν μέ δυτικήν κοπεύ
θυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδοΰ μέχρι τής ενώσεως ταύτης 
μετά τής είρημένης παλαιάς κυρίας όδοΰ παρά τήν νοτιοδυτικήν 
γωνίαν τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 124 τοΰ είρημένου σχεδίου, τοποθεσία 
«Άετοφουλιές»' έκεΐθεν μέ βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
τής είρημένης παλαιάς κυρίας όδοΰ μέχρι τής νοτιοοτνατολικής γωνίας 
τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 417 τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικου Σχεδίου 
Ά ρ . XXXV.44, τοποθεσία «Κάμπος Άμμαδιοΰ», ήτις γωνία ευρίσκεται 
έπί όδοΰ άγούσης προς τήν Μονήν «"Αγιοι Ανάργυροι»' έκεΐθεν μέ 
βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης όδοΰ μέχρι τοΰ 
απωτάτου βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 141/1 τοΰ είρημένου 
σχεδίου, τοποθεσία «Ροδοΰές»" έκεΐθεν βορείως εις ευθείαν γραμμήν 
μέχρι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού Σημείου 
Ά ρ . 857/4 έπί τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . XXXV. 
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36, τοποθεσία «Πλευρά»' εκείθεν βορειοδυτικός εις ευθείαν γραμμήν 
μέχρι τοΰ απωτάτου νοτίου σημείου του τεμαχίου Ά ρ . 36 του Κυ
βερνητικού Χωρομετρικου Σχεδ ίου Ά ρ . XXXV.28, τοποθεσία «Παπα
διά»" εκείθεν βορειοδυτικός εις ευθείαν γραμμήν μέχρι του σημείου 
αρχής. 

Όλόκληρο ι αϊ προαναφερθείσα! περιοχαί εμφαίνονται πλαισιού
μεναι δι' ερυθράς βαφής επί τοΰ χάρτου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2277 
άντίγραφον του όποιου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός εν
διαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έ π α ρ χ ο υ Πάφου. 

Τή 14η 'Οκτωβρίου 1971. 

(Υ.Ε. 116/71 & 117/71.) 

'Αριθμός 846 
Ο ΠΕΡΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 343) 

Διάταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 14 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγού Κε1> 3 4 3· 
μένας εις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 14 τοΰ περί Βελτιώσεως της Προ [Επίσημος 
μηθείας τοΰ Ύδατος τοΰ Κεφαλόβρυσου Νόμου δια τοΰ παρόντος δια π

 φη^ερ ς· 
/ \ < > , " „ » D ν '  n α '  " \ Λ Παράρτημα 

ταττει όπως η ισχύς των περί Βελτιώσεως της Προμήθειας του Υδατος τρ[ τ ο ν . 
τοΰ Κεφαλόβρυσου (Χωρία "Εξω Μετόχιον, Νέον Χωρίον, Παλαίκυθρον, 9.10.1970. 
Τραχώνι και Βώνη) Κανονισμών τοΰ 1970 άρχεται άπό της 1ης Νο
εμβρίου 1970. 

(Υ.Ε. 66 /68 . ) 

'Αριθμός 847 
Ο Π Ε Ρ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 41 ΤΟΥ 1962, 7 ΤΟΥ 1964, 43 ΤΟΥ 1966, 41 ΚΑΙ 

84 ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ 1970) 

Γνωστοποίησις δυνάμει τοΰ άρθρου 7 (2) ( β ) . 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ένασκοΰν τάς εξουσίας τάς χορηγου
μένας εις αυτό δυνάμει της παραγράφου (β) τοΰ εδαφίου (2) τοΰ 
άρθρου 7 τοΰ περί 'Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμου 
(έν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ό Νόμος»), τή συμβουλή τοΰ Συμ
βουλίου, γνωστοποιεί ώδε δτι επιπροσθέτως προς τά Πανεπιστήμια 
και ' Ι δρύματα τά καθοριζόμενα ε'ις τον Δεύτερον Πίνακα τής Γνω
σιοποιήσεως τής δημοσιευθείσης ύπ' άρ. 40 εις το Τρίτον Παράρτημα 
τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 24ης ' Ιανουαρίου 
1963 και ε'ις τάς Γνωστοποιήσεις τάς δημοσιευθείσας ύπ' άρ. 202, 821 
374, 671, 103, 1323 546, 682, 854 καί 565 εϊς το Τρίτον Παράρτημα 
τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 25ης ' Ιουνίου 1964, 
30ής Δεκεμβρίου 1965, 18ης Μαΐου. 1967, 11ης Αυγούστου 1967,. 9ης 
Φεβρουαρίου 1968, 2ας ' Ιανουαρίου 1970 23ης 'Απριλίου 1970, 10ης 
' Ιουλίου 1970, 14ης Αυγούστου 1970, 23ης 'Οκτωβρίου 1970 καί 30ής 
' Ιουλίου 1971, αντιστοίχως, το κάτωθι άναφερόμενον Πανεπιστήμιον 


