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Είδοποίησις δυνάμει του άρθρου 21 (1) 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει του εδαφίου 
(1) του άρθρου 21 του περί Ρυθμίσεως Μεταλλείων και Λατομείων 
Νόμου χορηγουμένας αύτώ εξουσίας, ειδοποιεί δτι αϊ κάτωθι περι
γραφόμεναι περιοχαί θά είναι κλεισταί δια την ένέργειαν ερευνών 
άναφορικώς προς οιονδήποτε μετάλλευμα, διά περίοδον ενός έτους 
άπό της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως της παρούσης ειδοποιήσεως. 

Περιγραφή Περιοχών 
ΠΙΝΑΞ 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Α» 
Το δριον της περιοχής αρχίζει εκ της ερειπωμένης εκκλησίας «'Αγία 

Μαρίνα» επί του τεμαχίου Ά ρ . 123 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου Ά ρ . XXX1.34 και προχωρεί ανατολικώς είς εύθεΐαν γραμ
μήν μέχρι του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού Σημείου 
«Πυρόϊ» επί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . XXXI.36' 
εκείθεν νοτίως είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του Κυβερνητικού Χωρο
μετρικου Τριγωνομετρικού Σημείου Ά ρ . 510/4 επί του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . XXXI.60' εκείθεν ανατολικώς ε'ις εύθεΐαν 
γραμμήν μέχρι του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού 
Σημείου Ά ρ . 519/4 επί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . 
XXX1.62' εκείθεν νοτιοοακχτολικώς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού Σημείου Ά ρ . 2/4 επί 
του είρημένου σχεδίου' εκείθεν νοτιοανατολικούς είς εύθεΐαν γραμμήν 
μέχρι της βορειοοτνατολικής γωνίας του τεμο^ίου Ά ρ . 9 του Κυβερ
νητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . XL.6' έκεΐθεν νοτιοδυτικώς είς 
εύθεΐαν γραμμήν μέχρι σημείου ευρισκομένου επί της ευθείας γραμ
μής ήτις ενώνει τήν βορειοδυτικήν γωνίαν του τεμαχίου Ά ρ . 27 του 
είρημένου σχεδίου μετά τού Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τριγωνομε
τρικού Σημείου Ά ρ . 29/4 έπί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τρι
γωνομετρικού Σχεδίου Ά ρ . XL.14, 2,700 πόδια εκ τής είρημένης γω
νίας του είρημένου τεμαχίου' έκεΐθεν δυτικώς είς εύθεΐαν γραμμήν 
μέχρι τού Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού Σημείου 
«Έντεάλο» έπί τού Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . XL.5' 
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εκείθεν δυτικώς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι της νοτιοδυτικής γωνίας 
του τεμαχίου 'Αρ. 615 του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. 
XL.3, ήτις γωνία ευρίσκεται επί τής κυρίας όδου Λάρνακος—Λευκω
σίας' εκείθεν με βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης κυ
ρίας όδου μέχρι τής νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Άρ. 608 τοΰ 
Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. XXX1.59' εκείθεν δυτικώς 
εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του απωτάτου νοτίου σημείου του τεμα
χίου Άρ. 765 του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. XXX1.57' 
εκείθεν βορειοδυτικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 865/4 επί τοΰ είρημε
νού σχεδίου' εκείθεν βορειοανατολικούς ε'ις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι 
τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικού Σημείου Ά ρ . 540/4 
έπι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. XXX1.49' εκείθεν 
βορειοανατολικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Δ» 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 

Τριγωνομετρικού Σημείου «Άετόμουττη» επί τοΰ Κυβερνητικού Χω
ρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. L..17 και προχωρεί νοτιοανατολικούς εις εύ
θεΐοα/ γραμμήν μέχρι σημείου ευρισκομένου έπι τής ευθείας γραμ
μής ήτις ενώνει το είρημένον Τριγωνομετρικών Σημεΐον μετά τής νο
τιοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Άρ. 130 τοΰ Κυβερνητικού Χω
ρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. L.25, 1,400 πόδια εκ τής είρημένης γωνίας 
τοΰ είρημένου τεμαχίου' έκεΐθεν δυτικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι 
τοΰ Κυβερν. Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 165/4 επί 
τοΰ είρημένου σχεδίου' έκεΐθεν δυτικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι 
τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 
165Α/4 έπι τοΰ είρημένου σχεδίου' έκεΐθεν δυτικώς εις εύθεΐαν γραμ
μήν μέχρι σημείου ευρισκομένου επί τής ευθείας γραμμής ήτις ενώ
νει το τελευταΐον άναφερθέν Τριγωνομετρικόν Σημεΐον μετά τοΰ Δα
σικού 'Ορόσημου Άρ. 59 τής Δασικής 'Οροθετικής Γραμμής τοΰ Κυ
ρίου Κρατικού Δάσους «Σταυροβούνι», 3,550 πόδια έκ τοΰ είρημένου 
δασικού ορόσημου* έκεΐθεν ακριβώς βορείως εις εύθεΐαν γραμμήν 
μέχρι σημείου δπου τούτο τέμνει, το Χωριτικόν "Οριον μεταξύ τών 
χωρίων Πυργά και Μενόγια' έκεΐθεν με βορειοανατολικήν κατεύ
Ουνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου χωριτικοΰ ορίου μέχρι τοΰ σημείου 
αρχής. 

'Ολόκληροι α'ι προαναφερθεΐσαι περιοχαί εμφαίνονται πλαισιού
μεναι δι' ερυθρού χρώματος επί τοΰ χάρτου ύπ' αύξοντα Άρ. 2159. 

ΠΙΝΑΞ 
ΠΕΡΙΟΧΗ «Α» 

Το δριον τής περιοχής αρχίζει έκ τοΰ απωτάτου βορείου σημείου 
τοΰ τεμαχίου Άρ. 75 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. 
ΧΧΙΧ.17, τοποθεσία «Σαράντα Σκάλες» και προχωρεί νοτίως εις εύ
θεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνομε
τρικού Σημείου Άρ. 172/4 έπι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχε
δίου Άρ. ΧΧΙΧ.25, τοποθεσία «Χαλάστρες»' έκεΐθεν νοτιοδυτικούς εις 
εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τής νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Άρ. 
9 του Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. ΧΧΙΧ.33, τοποθεσία 
«Άνεφαντάρης»' έκεΐθεν βορειοδυτικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι 
τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικοΰ Σημείου Ά ρ . 
Τ'576/4 επί τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Ά ρ . XXVI11.32, 
τοποθεσία «Μαυροχώματα»' έκεΐθεν βορειοανατολικούς ε'ις εύθεΐαν 
γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικού 
Σημείου Άρ. 480/4 έπι του είρημένου σχεδίου, τοποθεσία «"Αννεγρα»' 
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εκείθεν βορειοανατολικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι του σημείου 
αρχής. 

'Ολόκληροι αϊ προαναφερθεΐσαι περιοχαί εμφαίνονται πλαισιού
μεναι δι5 ερυθρού χρώματος έπι τοΰ Χάρτου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2202. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «θ» 
Το δριον της περιοχής αρχίζει εκ τοΟ απωτάτου νοτίου σημείου του 

τεμα\ίου Άρ. 234 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. 
XLIX.11 και προχωρεί νοτιοανατολικούς μέχρι της πηγής επί τοΰ 
τεμαχίου Ά ρ . 342 τοΰ είρημένου σχεδίου' εκείθεν νοτιοανατολικούς 
ε'ις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου άνατολικοΰ σημείου τοΰ 
τεμαχίου Άρ. 543 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. 
XL Ι Χ.19' εκείθεν δυτικώς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου 
βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 421 τοΰ είρημένου σχεδίου' εκεί
θεν βορείως εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομε
τρικου Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 242/4 επί τοΰ Κυβερνητικοΰ 
Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XLIX.11' εκείθεν βορειοανατολικούς εις 
ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Ι» 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ τής βορειοανατολικής γωνίας τοΰ 

τεμαχίου Ά ρ . 41 τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. 
XLIX.41, ήτις γωνία ευρίσκεται επί τής Δασικής 'Οροθετικής Γραμ
μής τοΰ Κυρίου Κρατικοΰ Δάσους «Άκαπνοΰ» και προχωρεί με άνα
τολικήν κατεύθυνση/ κατά μήκος τής είρημένης Δασικής 'Οροθετικής 
Γραμμής μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 167 
τοΰ είρημένου σχεδίου το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί τοΰ πόταμου 
«Βασιλικός Ποταμός»' εκείθεν με νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τοΰ είρημένου ποταμού μέχρι τής ενώσεως τούτου μεθ' ετέρου 
ποταμού παρά τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν τοΰ τεμαχίου Άρ. 164 
τοΰ είρημένου σχεδίου' έκεΐθεν νοτιοδυτικούς κατά μήκος τοΰ δευ
τέρου αναφερθέντος ποταμού μέχρι τής ενώσεως τούτου μετά ρυα
κίου' έκεΐθεν νοτιοδυτικώς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερ
νητικού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 27/4 επί τοΰ 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XLIX.49' έκεΐθεν βορείως 
εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΰ τεμα
χίου Ά ρ . 447 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . 
XLVIII.48, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται έπι τοΰ χωριτικοΰ ορίου 
τοΰ χωρίου «Βάσα»' έκεΐθεν μέ βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τοΰ είρημένου χωριτικοΰ ορίου μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Λ» 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ τοΰ απωτάτου νοτίου σημείου τοΰ 

τεμαχίου Ά ρ . 42 τοΰ Κυβεονητικοΰ Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. L.10 
και προχωρεί νοτίως εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τής νοτιοανατολικής 
γωνίας τοΰ τεμαχίου Άρ. 216 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου Ά ρ . L.18' έκεΐθεν δυτικώς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ Δα
σικού Όροσήμου Άρ. 35 τής Δασικής 'Οροθετικής Γραμμής τοΰ Κυ
ρίου Κρατικού Δάσους Σταυροβουνίου' έκεΐθεν μέ βόρειον κατεύθυν
σιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης Δασικής 'Οροθετικής Γραμμής μέχρι 
τοΰ Δασικοΰ 'Ορόσημου Άρ. 27 τοΰ είρημένου δάσους' έκεΐθεν ανα
τολικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

'Ολόκληροι α'ι προαναφερθεΐσαι περιοχαί εμφαίνονται πλαισιούμε
ναι δι' έρυθροΰ χρώματος έπί τοΰ Χάρτου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2203. 
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ΠΙΝΑΞ 
Το δριον της περιοχής αρχίζει εκ του Δασικού Όροσήμου Άρ. 19 

της Δασικής 'Οροθετικής Γραμμής τοϋ Κυρίου Κρατικού Δάσους 
«Πέρα Πεδί» και προχωρεί νοτιοανατολικός εις ευθείαν γραμμήν μέ
χρι του απωτάτου δυτικού σημείου του τεμαχίου Ά ρ . 244 τοϋ Κυβερ
νητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XLV1I.28' εκείθεν δυτικώς εις 
ευθείαν γραμμήν μέχρι του απωτάτου δυτικού σημείου του τεμαχίου 
Άρ. 632 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XLVII.27' 
έκεΐθεν βορείως εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του απωτάτου δυτικού 
σημείου του τεμαχίου Ά ρ . 607 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου Άρ. XLV 11.19" έκεΐθεν βορειοδυτικώς ε'ις εύθεΐαν γραμμήν 
μέχρι του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού Σημείου 
Άρ. 714/4 επί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XLVII. 
18' έκεΐθεν βορειοδυτικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΟ Κυβερνητι
κού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 715/4 επί του είρη
μένου σχεδίου' έκεΐθεν βορείως ε'ις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του απω
τάτου νοτίου σημείου του τεμαχίου Άρ. 506 του Κυβερνητικού Χωρο
μετρικου Σχεδίου Ά ρ . XLVII.10' έκεΐθεν νοτιοανατολικώς εις εύ
θεΐαν γραμμήν μέχρι του απωτάτου δυτικού σημείου τοϋ τεμαχίου 
Άρ. 405 τοϋ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . XLVII.19' 
έκεΐθεν ανατολικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοϋ σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προοτναφερθεΐσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη δι5 

έρυθροϋ χρώματος επί τοϋ Χάρτου ύπ' αΰξοντα Ά ρ . 2252. 

ΠΙΝΑΞ 
Το δριον της περιοχής αρχίζει έκ του Κυβερνητικού Χωρομετρικου 

Τριγωνομετρικού Σημείου Ά ρ . 919/4 επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρο
μετρικου Σχεδίου Άρ. ΧΧΧΙΧ.7 και προχωρεί νοτιοανατολικώς εις 
εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τριγωνο
μετρικού Σημείου Ά ρ . 928/4 έπί τοΰ είρημένου σχεδίου" έκεΐθεν 
νοτιοανατολικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοϋ απωτάτου δυτικού 
σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 305 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου Άρ. XXXIΧ.16" έκεΐθεν νοτίως εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι 
τοΰ απωτάτου νοτίου σημείου τοΰ Τεμαχίου Ά ρ . 528 τοΰ Κυβερνη
τικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. ΧΧΧΙΧ.24' έκεΐθεν βορειοανατο
λικούς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΰ 
τεμαχίου Άρ. 253/1 τοΰ είρημένου σχεδίου" έκεΐθεν βορειοανατολι
κούς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου νοτίου σημείου τοΰ 
τεμαχίου Άρ. 401 του είρημένου σχεδίου* έκεΐθεν βορειοανατολικούς 
εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου νοτίου σημείου τοΰ τεμα
χίου Άρ. 77 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . XL.9" 
έκεΐθεν βορειοανατολικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου 
βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 87 τοΰ είρημένου σχεδίου' έκεΐ
θεν νοτιοανατολικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι της νοτιοδυτικής γω
νίας τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 458 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
Άρ. XL.17' έκεΐθεν βορείως εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερ
νητικού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού Σημείου Ά ρ . 858/4 έπί τοΰ 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XL.9' έκεΐθεν βορειοανα
τολικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 835/4 έπί τοϋ Κυβερνητικοΰ Χωρο
μετρικου Σχεδίου Ά ρ . XL.10" έκεΐθεν νοτιοανατολικώς εις εύθεΐαν 
γραμμήν μέχρι του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού 
Σημείου Άρ. 831Α/4 έπί του Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικου Σχεδίου 
Άρ. XL.18" έκεΐθεν νοτιοανατολικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ 
απωτάτου ανατολικού σημείου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 499 τοΰ είρη
μένου Σχεδίου' έκεΐθεν νοτιοανατολικώς ε'ις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι 
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του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Τριγωνομετρικού Σημείου «Σιη
νόμμουτη» επί τοΟ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Άρ. XL.27' 
έκεΐβεν νοτιοδυτικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι της νοτιοδυτικής 
γωνίας του τεμαχίου Άρ. 131 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχε
δίου Άρ. XL.26' εκείθεν νοτιοδυτικώς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι του 
Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Τριγωνομετρικού Σημείου «Βυζατζερή» 
επί τοΟ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Άρ. XL.33" εκείθεν 
βορειοδυτικώς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι της εκκλησίας του Άγιου 
'Ιωάννου επί του τεμαχίου Άρ. 163 τοΟ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ 
Σχεδίου Άρ. ΧΧΧΙΧ.32 έκεΐθεν νοτιοδυτικώς εις ευθείαν γραμμήν 
μέχρι του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Τριγωνομετρικού Σημείου 
«Γάρρης» έπί τοΟ ΚυβερνητικοΟ ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Ά ρ . 
ΧΧΧΙΧ.39' έκεΐθεν βορειοδυτικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι ση
μείου έπί της ευθείας γραμμής ήτις ενώνει το άπώτατον βόρειον ση
μεΐον του τεμαχίου Ά ρ . 21 τοΟ ΚυβερνητικοΟ ΧωρομετρικοΟ Σχε
δίου Άρ. ΧΧΧΙΧ.40 μετά του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Τρι
γωνομετρικού Σημείου Άρ. 953/4 έπί τοΟ ΚυβερνητικοΟ 
ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Άρ. ΧΧΧΙΧ.31, 1,600 πόδια, εκ τοΟ τελευταίου 
αναφερθέντος Τριγωνομετρικού Σημείου' έκεΐθεν βορειοδυτικώς είς 
εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΟ είρημένου Τριγωνομετρικού Σημείου' 
έκεΐθεν βορείως είς ευθείαν γραμμήν μέχρι του απωτάτου δυτικοΟ ση
μείου του τεμαχίου Άρ. 158 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχε
δίου Άρ. ΧΧΧΙΧ.23* έκεΐθεν βορειοδυτικούς εις εύθεΐαν γραμμήν μέ
χρι του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 
943/4 έπί του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Άρ. ΧΧΧΙΧ.14' 
έκεΐθεν βορειοανατολικούς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του Κυβερνη
τ'κοΰ ΧωρομετρικοΟ Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 152/4 έπί του 
Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Άρ. ΧΧΧΙΧ.15' έκεΐθεν βο
ρείως είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαίσιουμένη 
δι' ερυθρού χρώματος έπί του χάρτου υπ' αύξοντα Άρ. 2284. 

Το δριον της περιοχής αρχίζει έκ του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ 
Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 186/4 έπί του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικοΟ Σχεδίου Άρ. ΧΧΧ1Χ.63 και προχωρεί βορειοοη/ατολικώς εις 
εύθεΐαν γραμμή,ν μέχρι τής ερειπωμένης εκκλησίας έπί τοΟ τεμαχίου 
Άρ. 387/2 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Άρ. ΧΧΧΙΧ.55· 
έκεΐθεν βορειοανατολικούς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΟ. απωτάτου 
βορείου σημείου τοΟ τεμαχίου Άρ. 2 τοΟ ΚυβερνητικοΟ Χωρομετρι
κοΟ Σχεδίου Άρ. XXXΙ Χ.56 τής επαρχίας Λάρνακος' έκεΐθεν βορειο
δυτικούς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΟ απωτάτου βορείου σημείου 
του τεμαχίου Άρ. 112 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Άρ. 
ΧΧΧΙΧ.40, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται έπί όδου άγούσης έκ τοΟ 
χωρίου Σιά προς τήν κυρίαν όδόν Λευκωσίας—Λεμεσού' έκεΐθεν με 
άνατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδου μέχρι τής 
βορειοανατολικής γωνίας τοΟ τεμαχίου Άρ. 197/2/1 του είρημένου 
σχεδίου' έκεΐθεν νοτιοανατολικούς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του Κυ
βερνητικού ΧωρομετρικοΟ ΤριγωνομετρικοΟ Σημείου Άρ. 103/4 έπί 
τοΟ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Άρ. XL.41' έκεΐθεν νοτιο
ανατολικούς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικοΟ Τριγωνομετρικού Σημείου «Άπιάκι» έπί τοΟ Κυβερνητικού 
ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Άρ. XL.50' έκεΐθεν νοτιοδυτικώς είς εύθεΐαν 
γραμμήν μέχρι τοΟ ΚυβερνητικοΟ ΧωρομετρικοΟ Τριγωνομετρικού 
Σημείου «Παπαλιά» έπί τοΟ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 
Άρ. L.2' έκεΐθεν βορειοδυτικούς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι της βο
ρειοανατολικής γωνίας του τεμο^ίου Άρ. 21 του Κυβερνητικού Χω
ρομετρικοΟ Σχεδίου Άρ. L.1" έκεΐθεν βορειοδυτικούς εις εύθεΐαν 



852 

γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικού 
Σημείου Ά ρ . 131/4 επί τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδ ίου 
Ά ρ . XL.57" εκείθεν βορειοδυτικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ 
Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικού Σημείου Ά ρ . 117/4 
επί τοΰ είρημένου Σχεδίου" εκείθεν νοτιοδυτικώς εις ευθείαν γραμμήν 
μέχρι τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικού Σημείου 
Ά ρ . 125/4 επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Ά ρ . XLIX. 
16* εκείθεν νοτιοδυτικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ Δασικοΰ 
Όροσήμου Ά ρ . 63 της Δασικής Όροθετ ικής Γραμμής τοΰ Κυρίου 
Κρατικοΰ Δάσους Σταυροβουνίου" εκείθεν νοτιοδυτικούς εις ευθείαν 
γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικού 
Σημείου «Μαύρο» επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδ ίου Ά ρ . 
XL Ι Χ.39' εκείθεν νοτιοδυτικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ απω
τάτου νοτίου σημείου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 30 τοΰ είρημένου σχεδίου, 
τό όποιον ση μείον ευρίσκεται επί πόταμου" εκείθεν με βορειοανατο
λικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου ποταμού μέχρι τοΰ 
απωτάτου ανατολικού σημείου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 25 τοΰ Κυβερνητι
κού Χωρομετρικοΰ Σχεδ ίου Ά ρ . XLIX.31" εκείθεν δυτικώς εις ευθείαν 
γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 45 
τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδ ίου Ά ρ . XL Ι Χ. 30' εκείθεν βο
ρειοδυτικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομε
τρικοΰ Τριγωνομετρικού Σημείου Ά ρ . 201/4 επί τοΰ Κυβερνητικοΰ 
Χωρομετρικοΰ Σχεδ ίου Ά ρ . XLIX.22" εκείθεν βορειοδυτικούς εις εύ
•θεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνομε
τρικού Σημείου «Σιηνοκέφαλο» επί τοΰ είρημένου Σχεδίου ' εκείθεν 
βορειοδυτικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι της βορειοανατολικής γ ω 
νίας τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 445 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδ ίου 
Ά ρ . XLIX.13' εκείθεν βορείως εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ παλαιού 
Δασικού Όροσήμου Ά ρ . 22 της π α λ α ι ά ς Δασικής Όροθετ ικής Γραμ
μής τοΰ .Κυρίου Κρατικού Δάσους «Άετόμουττη»" εκείθεν νοτιοανα
τολικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
•δι' έρυθροΰ χρώματος επί τοΰ χάρτου υπ' αύξοντα Ά ρ . 2285. 

ΠΙΝΑΞ 
Τό δριον της περιοχής αρχίζει εκ τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 

Τριγωνομετρικού Σημείου Ά ρ . 1024/4 επί του Κυβερνητικού Χωρο
μετρικοΰ Σχεδ ίου Ά ρ . ΧΧΧΙΧ.28 και προχωρεί νοτιοανατολικούς εις 
ευθείαν γραμμήν μέχρι της βορειοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου 
Ά ρ . 635 τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδ ίου Ά ρ . ΧΧΧΙΧ.35" 
εκείθεν νοτίως εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου 
σημείου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 364 του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχε
δίου Ά ρ . ΧΧΧΙΧ.44" εκείθεν νοτιοδυτικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι 
του Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικού Σημείου Ά ρ . 
1037/4 επί του είρημένου σχεδίου' εκείθεν νοτιοδυτικούς εις ευθείαν 
γραμμήν μέχρι ' τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικού 
Σημείου Ά ρ . 1069/4 επί τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
Ά ρ . ΧΧΧΙΧ.43" εκείθεν δυτικώς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ Κυ
βερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικού Σημείου Ά ρ . 1068/4 επί 
τοΰ είρημένου σχεδίου" εκείθεν δυτικώς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι 
του Δασικού Όροσήμου Ά ρ . 75 τής Δασικής Όροθετ ικής Γραμμής 
του Κυρίου Κρατικού Δάσους «Μάχαιρα»' εκείθεν βορειοανατολικούς 
εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τής ερειπωμένης εκκλησίας Α γ ί ο υ Δημη
τρίου έπί του τεμαχίου Ά ρ . 141 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 
Σχεδ ίου Ά ρ . ΧΧΧΙΧ.34" εκείθεν βορείως εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι 

•του Δασικοΰ Όροσήμου Ά ρ . 62 τοΰ είρημένου Δάσους* εκείθεν 
βορειοανατολικούς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ Δασικοΰ Όροσή
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μου Άρ. 43 τοΰ είρημένου Δάσους* έκεΐθεν νοτιοανατολικώς εις 
εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του Δασικού Όροσήμου Άρ. 1 της Δασικής 
'Οροθετικής Γραμμής του Χαμηλού Κρατικού Δάσους Λυθροδόντα' 
έκεΐθεν με ανατολική ν κατεύθυνση κατά μήκος τής ε'ιρημένης Δασι
κής Όροθετικής Γραμμής μέχρι του Δασικού Όροσήμου Άρ. 3 του1 

είρημένου Δάσους έκεΐθεν βορειοανατολικούς εις εύθεΐαν γραμμήν 
μέχρι του σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισίου μένη 
■δι' ερυθράς βαφής έπί του χάρτου ύπ' αΰξοντα αριθμόν 2286. 

ΠΙΝΑΞ 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ του Κυβερνητικού Χωρομετρικου 

Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 67/4 έπί του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικου Σχεδίου Άρ. LV.9' και προχωρεί βορειοανατολικούς εις 
■εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τριγωνο
μετρικού Σημείου Άρ. 37/4 έπί τοΰ είρημένου σχεδίου' έκεΐθεν βο
ρειοανατολικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τής εκκλησίας Άγιων 
Αποστόλων τού χωρίου Άσγάτα' έκεΐθεν βορείως εις εύθεΐαν γραμ
μήν μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας τού τεμαχίου Άρ. 323 του 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. LV.2 ήτις γωνία ευρί
σκεται έπί τού ποταμού «Άσγάτα ποταμός»' έκεΐθεν με νοτιοανα
τολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τού είρημένου ποταμού μέχρι τοΰ 
απωτάτου βορείου σημείου τού τεμαχίου Άρ. 21 τού Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. LV.11" έκεΐθεν δυτικώς εις εύθεΐαν 
γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τού τεμαχίου Άρ. 142 
τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. LV.10" έκεΐθεν νοτιο
δυτικούς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 10/4 έπί τού είρημένου σχεδίου' έκεΐ
θεν νοτιοδυτικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τού απωτάτου βορείου 
.σημείου τού τεμαχίου Άρ. 546 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου Άρ. LV.17' έκεΐθεν νοτιοδυτικούς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τής 
βορειοδυτικής γωνίας τού τεμαχίου Άρ. 205 τοΰ Κυβερνητικού Χωρο
.μετρικοΰ Σχεδίου Άρ. LV.25" έκεΐθεν βορειοδυτικούς εις εύθεΐαν 
γραμμήν μέχρι τού Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού 
Σημείου Άρ. 66/4 έπί τού Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. 
•LV.17' έκεΐθεν βορειοανατολικούς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ 
σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
.δι' έρυθροΰ χρώματος έπί τοΰ χάρτου υπ' αύξοντα Άρ. 2287. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει έκ τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικου 

Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 1211/4 έπί τού Κυβερνητικού Χωρο
μετρικου Σχεδίου Άρ. XXXVI11.7 και προχωρεί νοτιοανατολικώς 
εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικου Τριγωνο
μετρικού Σημείου «Βουρνιά» έπί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου Άρ. XXXVIΙ "1.15" έκεΐθεν νοτιοδυτικούς εις εύθεΐαν γραμμήν 
μέχρι τοΰ απωτάτου νοτίου σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 126 τοΰ Κυ
βερνητικοΰ Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XXXVI11.23" έκεΐθεν δυτικώς 
εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τού Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικου Τριγω
νομετρικού Σημείου Άρ. 1185/4 έπί τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικου 
Σχεδίου Άρ. XXXVI11.22" έκεΐθεν βορείως εις εύθεΐαν γραμμήν μέ
χρι τοΰ Δασικού Όροσήμου Άρ. 1 τής Δασικής Όροθετικής Γραμ
μής τοΰ Κυρίου Κρατικού Δάσους «Άσκόπελος»" έκεΐθεν βορείως 
εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τού απωτάτου βορείου σημείου τοΰ τεμα
χίου Άρ. 123 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XXXV
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111.14' εκείθεν βορείως εις ευθείαν γραμμή,ν ,μέχρι τής νοτιοδυτικής 
γωνίας του τεμαχίου 'Αρ. 432 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχε
δίου Ά ρ . XXXVI11.6* εκείθεν ανατολικώς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι 
του σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
δι ' ερυθρού χρώματος επί του χάρτου ύπ' αύξοντα Ά ρ . 2288. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Το δριον της περιοχής αρχίζει εκ του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ 

Τριγωνομετρικού Σημείου 'Αρ. 1540/4 έπι του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικοΟ Σχεδίου Ά ρ . XXVI11.48 και προχωρεί βορειοανατολικούς εις 
εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τής νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 208 
τοΰ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Ά ρ . XXΙ Χ.33' εκείθεν νοτιο
ανατολικούς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικοΟ Τριγωνομετρικού Σημείου Ά ρ . 1571/4 επί τοΟ Κυβερνητικού 
ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Ά ρ . ΧΧΙΧ.41' εκείθεν νοτίως εις εύθεΐαν 
γραμμήν μέχρι του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Τριγωνομετρικού 
Σημείου Ά ρ . 1548/4 επί τοΟ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 
Ά ρ . XXΙ Χ.49' εκείθεν νοτιοδυτικούς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΟ 
Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Τριγωνομετρικού Σημείου Ά ρ . 1554/4 
έπί του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Ά ρ . ΧΧΙΧ.57' εκείθεν 
νοτιοδυτικώς ε'ις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του ΔασικοΟ Όροσήμου Ά ρ . 
347 τής Δασικής 'Οροθετικής Γραμμής του Κυρίου ΚρατικοΟ Δάσους 
«Αδελφοί»' εκείθεν βορειοδυτικούς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΟ 
σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
δι' ερυθρού χρώματος επί του χάρτου ύπ' αύξοντα Ά ρ . 2289. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ τοΟ απωτάτου βορείου σημείου 

τοΟ τεμαχίου Ά ρ . 930 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Ά ρ . 
ΧΧΙΧ.56; και προχωρεί ανατολικώς ε'ις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΟ 
απωτάτου βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 1 του Κυβερνητικού 
ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Ά ρ . ΧΧΧ.49' εκείθεν νοτίως εις εύθεΐαν γραμ
μήν μέχρι του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ ΤριγωνομετρικοΟ Ση
μείου «Περάτης» επί του ΚυβερνητικόΟ ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Ά ρ . 
XXIX.64' εκείθεν νοτιοδυτικώς εις εύθεΐαν γραμμή,ν μέχρι του απω
τάτου δυτικοΟ σημείου τοΟ τεμαχίου Ά ρ . 568 του είρημένου σχεδίου" 
εκείθεν δυτικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τής βορειοδυτικής γωνίας 
τοΟ τεμαχίου Ά ρ . 600 του είρημένου σχεδίου' εκείθεν βορείως εις 
εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του απωτάτου νοτίου σημείου του τεμαχίου 
Ά ρ . 610 τοΟ είρημένου σχεδίου, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται έπί τοΟ 
χωριτικου ορίου μεταξύ των χωρίων Μαλούντας και ΆρεδιοΟ" εκείθεν 
με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος του είρημένου χωριτικου 
ορίου μέχρι του απωτάτου, νοτίου σημείου του τεμαχίου Ά ρ . 48 τοΟ 
Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Ά ρ . ΧΧΙΧ.56, το όποιον σημεΐον 
ευρίσκεται επί τής κυρίας όδοΟ Μαλούντας—Λευκωσίας' εκείθεν με 
βορέϊονατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής εϊρημένης όδοΟ μέχρι 
τοΟ σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
δι' έρυθροΟ χρώματος έπί του χάρτου ύπ' αύξοντα Ά ρ . 2290. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ σημείου έπί τής ευθείας γραμμής 

ήτις 'ενώνει το Κυβερνητικόν Χωρομετρικόν Τρρ'ωνομετρικόν Ση
μεΐον Αρ.. 1435/4 έπι τοΟ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Ά ρ . 
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XVI11.62 μετά του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικού 
Σημείου Άρ. Ί436/4 επί του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
Άρ. XVI11.55, 2,500 πόδια εκ του τελευταίου αναφερθέντος Τριγω
νομετρικού Σημείου και προχωρεί βορειοανατολικώς εις εύθεΐαν 
γραμμήν μέχρι του τελευταίου αναφερθέντος Τριγωνομετρικού Ση
μείου επί του είρημένου σχεδίου" εκείθεν βορειοανατολικώς εις ευ
θείαν γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνομε
τρικού Σημείου Άρ. 1431/4 επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου 'Αρ. XVI11.55' εκείθεν βορειοανατολικώς εις εύθεΐαν γραμ
μήν μέχρι σημείου επί της ακτής ευρισκομένου ακριβώς βορείως 
τής βορειοανατολικής γωνίας τοΟ τεμαχίου Άρ. 9 του Κυβερνητι
κού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. XVI11.56' εκείθεν με νοτιοοτνατο
λικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι σημείου 
ευρισκομένου ακριβώς βορείως της βορειοοα/ατολικής γωνίας του 
τεμαχίου Άρ. 24 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. XIX. 
57' εκείθεν νοτιοδυτικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τής νοτιοοη/ατο
λικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Άρ. 515/1 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομε
τρικοΰ Σχεδίου Άρ. XVI11.64' εκείθεν νοτίως εις εύθεΐαν γραμμήν 
μέχρι τοΰ απωτάτου δυτικοΰ σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 57 τοΰ Κυ
βερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. XXVI11.1, το όποιον σημεΐον 
ευρίσκεται επί τοΰ πόταμου «Κάμπος Ποταμός»' εκείθεν μέ νοτιοδυ
τική ν κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου ποταμού μέχρι τοΰ 
απωτάτου νοτίου σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 341 τοΰ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. XXVI 1.8" εκείθεν δυτικώς εις εύθεΐαν 
γραμμήν μέχρι τοΰ Δασικού Όροσήμου Άρ. 903 τής Δασικής 'Ορο
θετικής Γραμμής τοΰ Κυρίου Κρατικοΰ Δάσους Πάφου' εκείθεν δυτι
κώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τρι
γωνομετρικού Σημείου Άρ. 1442/4 επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομε
τρικοΰ Σχεδίου Άρ. XXVI 1.15' εκείθεν βορειοδυτικούς εις εύθεΐαν 
γραμμήν μέχρι τής ερειπωμένης εκκλησίας «'Άγιος Μάμας» έπί τοΰ 
τεμαχίου Άρ. 210 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. 
XXVI 1.7' εκείθεν βορειοδυτικούς ε'ις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ απω
τάτου βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 55/1 τοΰ είρημένου Σχε
δίου' εκείθεν βορείως εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχήι εμφαίνεται πλαισιουμένη 
δι' ερυθρού χρώματος επί τοΰ χάρτου ύπ' αύξοντα Άρ. 2291. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει έκ σημείου έπί τής ακτής ευρισκο

μένου ακριβώς δυτικώς τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνο
μετρικού Σημείου Άρ. 919/4 έπί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου Άρ. XXXIV.23 κα.ί προχωρεί μέ βορειοδυτικήν, βόρειον και 
νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι 
σημείου ευρισκομένου ακριβώς βορείως τοΰ Δασικοΰ Όροσήμου Άρ. 
132 τής Δασικής 'Οροθετικής Γραμμής τοΰ Κυρίου Κρατικοΰ Δάσους 
Άκάμαντος' εκείθεν ακριβώς νοτίως εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ 
είρημένου Δασικού Όροσήμου' εκείθεν νοτιοδυτικούς εις εύθεΐαν γραμ
μήν μέχρι τοΰ Κυβερν. Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 
1072/4 έπί τοΰ Κυβερν. Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. XXV.39' εκείθεν 
νοτίως εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 
Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 1074/4 έπί του Κυβερνητικού Χωρο
μετρικοΰ Σχεδίου Άρ. XXV.47' εκείθεν νοτιοοτνατολικώς είς εύθεΐαν 
γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικού 
Σημείου «Μαύρη Σιηνιά» έπί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχε
δίου Άρ. XXV.55' εκείθεν νοτίως εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι σημείου 
έπί'τής ευθείας γραμμής ήτις ενώνει το Κυβερνητικόν Χωρομετρικόν 
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Τριγωνομετρικόν Σημεΐον Ά ρ. 912/4 έπί του Κυβερνητικού Χωρο
μετρικου Σχεδίου Άρ. XXV.63 μετά του Κυβερνητικού Χωρομετρι
κοϋ Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 1087/4 έπί του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XXV.62, 4800 πόδια εκ του τελευταίου 
αναφερθέντος Τριγωνομετρικού σημείου" εκείθεν δυτικώς είς εύθεΐοτν 
γραμμήν μέχρι του είρημένου Τριγωνομετρικού Σημείου' εκείθεν νο
τίως εις ευθείαν ΥΡ^μμήν μέχρι του Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 924/4 έπί του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικου Σχεδίου Ά p. XXXIV.6* εκείθεν νοτιοανατολικούς είς ευθείαν 
γραμμήν μέχρι του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού 
Σημείου Άρ. 923/4 έπί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
Ά ρ . XXXIV.7' εκείθεν νοτιοανατολικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι 
του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 
911/4 έπί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XXXIV.8' 
έκεΐθεν νοτιοανατολικούς έ'ις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του Κυβερνητι
κού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού Σημείου «Βλάμπουρος» έπί του 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XXXIV.16* έκεΐθεν νοτιο
δυτικούς είς ευθείαν γραμμήν μέχρι του Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 880/4 έπί του Κυβερνητικού Χωρο
μετρικου Σχεδίου Άρ. XXXIV.24* έκεΐθεν νοτιοδυτικώς εις εύθεΐαν 
γραμμήν μέχρι του Κυβερνητικού. Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού 
Σημείου Άρ. 919/4 έπί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
Άρ. XXXIV.23' έκεΐθεν ακριβώς δυτικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι 
του σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
δι' ερυθρού χρώματος έπί του χάρτου ύπ' αύξοντα Άρ. 2292. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Το δριον της περιοχής αρχίζει έκ του απωτάτου νοτίου σημείου 

του τεμαχίου Άρ. 476 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. 
ΧΧΧ.59 και προχωρεί βορειοοτνατολικώς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι 
του απωτάτου ανατολικού σημείου του τεμαχίου Άρ. 172 του είρη
μένου σχεδίου* έκεΐθεν βορείως είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του απω
τάτου ανατολικού σημείου του τεμαχίου Άρ. 154 του είρημένου σχε
δίου' έκεΐθεν ανατολικώς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του απωτάτου 
νοτίου σημείου του τεμο(χίου Άρ. 190 του Κυβερνητικού Χωρομετρι
κου Σχεδίου Άρ. ΧΧΧ.60' έκεΐθεν νοτίως εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι 
του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 
897/4 έπί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. ΧΧΧΙΧ.4' 
έκεΐθεν νοτιοανατολικούς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του Κυβερνητι
κού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 910/4 έπί του 
είρημένου σχεδίου* έκεΐθεν δυτικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του 
απωτάτου νοτίου σημείου του τεμαχίου Άρ. 152 του είρημένου σχε
δίου' έκεΐθεν νοτίως είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του απωτάτου βορείου 
σημείου του τεμαχίου Άρ. 177 του είρημένου σχεδίου' έκεΐθεν νοτιο
δυτικούς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του απωτάτου βορείου σημείου 
του τεμαχίου Άρ. 307 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . 
ΧΧΧΙΧ.11' έκεΐθεν βορείως είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι του σημείου 
αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
δι' ερυθράς βαφής έπί του χάρτου ύπ' αύξοντα Άρ. 2295. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Τό δριον της περιοχής αρχίζει έκ της βορειοανατολικής γωνίας του 

τεμο^ίου Άρ. 76 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. 
XLVIII.58 και προχωρεί ανατολικώς εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι ση
μείου ευρισκομένου έπί τής Δασικής 'Οροθετικής Γραμμής του Κυ
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ρίου Κρατικού Δάσους ΛεμεσοΟ, ήτις ενώνει το Δασικόν Όρόσημον 
Άρ. 21 του είρημένου Δάσους μετά τοΰ Δασικού Όροσήμου Άρ. 20 
τοϋ είρημένου Δάσους, 1,850 πόδια έκ του τελευταίου αναφερθέντος 
Δασικού Όροσήμου" εκείθεν με νοτιοανατολική ν καΐ βορειοανατο
λικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος της είρημένης Δασικής 'Οροθετικής 
Γραμμής μέχρι του Δασικού Όροσήμου Άρ. 18 του είρημένου Δά
σους" εκείθεν νοτιοανατολικός ε'ις ευθείαν γραμμήν μέχρι του Δασι
κού Όροσήμου Άρ. 16 τοΰ είρημένου Δάσους" έκεΐθεν νοτιοανατο
λικός είς ευθείαν γραμμήν μέχρι του Δασικού Όροσήμου Άρ. 14 τοΟ 
είρημένου Δάσους' έκεΐθεν νοτιοανατολικός είς ευθείαν γραμμήν 
μέχρι σημείου επί τής ευθείας γραμμής ήτις ενώνει το Δασικόν Όρό
σημον Άρ. 12 του είρημένου Δάσους μετά τοΰ Κυβερνητικού Χωρο
μετρικοΰ Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 129/4 επί τοΰ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. LIV.21, 2900 πόδια έκ τοΰ τελευταίου 
αναφερθέντος Τριγωνομετρικού Σημείου" έκεΐθεν νοτιοδυτικούς είς 
ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ είρημένου Τριγωνομετρικού Σημείου" 
έκεΐθεν νοτιοδυτικούς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου νοτίου 
σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 362 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχε
δίου Άρ. LIV.28' έκεΐθεν βορειοδυτικούς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι 
τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 125/ 
4 επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. LIV.11' έκεΐθεν 
βορειοδυτικώς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
δι' ερυθράς βαφής επί τοΰ χάρτου ύπ' αύξοντα Άρ. 2296. 

Έγένετο τη 4η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. & Β. 1014/IV.) 

Αριθμός 915 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις Απαλλοτριώσεως 

Διά του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πινάκι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τον άκό
λουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν δημιουργίαν και 
άνάπτυξιν οδών έν τη Δημοκρατία ή δι' οιονδήποτε τών ρηθέντων 
σκοπών και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολού
θους λόγους, ήτοι διά τήν βελτίωσιν, εύθυγράμμισιν και ασφαλτό
στρωσα/ τής οδού Κελοκεδάρων— Σαλαμιοΰ. 

Πας όστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον έπί τής ώς εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται είς τήν σκοπου
μένην απαλλοτρίωσα/ ταύτης καλείται δπως, εντός 15 ήμερων από 
τής δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφη
μερίδι τής Δημοκρατίας άποστείλη είς τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών 
και "Εργων, μέσω τοΰ Έπαρχου Πάφου, λεπτομερή στοιχεία περί το 
δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως ήτιο
λογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αυτού. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Σαλαμιοΰ τής Επαρ

χίας Πάφου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύττ' αριθ. 
137 (μέρος), 135/3 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχε


