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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ' Άρ. 937 της 19ης ΜΑΊΌΥ 1972 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Α ! ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Κανονιστικά! Διοικητικαι Πράξεις 
-Αριθμός 100 

Ο ΠΕΡΙ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ι Θ Α Λ Α Σ Σ Η ι 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 

(ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968) 

Διάταγμα δυνάμει τοϋ άρθρου 3 

Ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς δυνάμει 
του άρθρου 3 του περί Προστασίας των Λουομένων εν τη θαλασσή 
Νόμου χορηγουμένας αύτώ εξουσίας, κηρύττει τάς έν τω Πίνακι του 
τταρόντος Διατάγματος περιγραφόμενος περιοχάς ώς έπιφυλαχθείσας 
αποκλειστικώς διά λουσμένους έν τη θαλασσή μεταξύ των ωρών 
6ης πρωινής και 8ης μεταμεσημβρινής εκάστης ημέρας. 

2. Αϊ έν τω Πίνακι του παρόντος Διατάγματος άναψερόμεναι ιτε-
ριοχαί καθορίζονται έπί τόπου διά πινακίδων επί της παραλίας καΐ 
διά σημαντήρων εντός της θαλάσσης. 

3. Ή ισχύς του παρόντος Διατάγματος άρχεται άπό της δημοσιεύ
σεως του εις την έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει την 
31ην 'Οκτωβρίου 1972. 

4. Το παρόν Διάταγμα θά άναφέρηται ώς το περί Προστασίας 
τών Λουομένων έν τη θαλασσή ('Αμμόχωστος, Κυρήνεια, Λάρναξ, 
Λεμεσός και Πάφος) Διάταγμα του 1972. 

Μέρος Ι.ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
Περιοχή «Α» 

Ή περιοχή αρχίζει έκ του σημείου της ακτής το όποιον ευρίσκεται 
έπί του χωριτικοΟ ορίου μεταξύ τών χωρίων "Αγιος Σέργιος και 
"Εγκωμη και προχωρεί με νοτιοανατολική ν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
της είρημένης ακτής μέχρι του ακρωτηρίου τοποθεσία «Πύργος» και 
περιλαμβάνει δλην τήν θαλασσίαν περιοχήν τήν εύρισκομένην εις άπό
στασιν 500 ποδών έκ της ε'ιρημένης ακτής καθ' δλον αυτής το μήκος. 

(279) 



Δ Π . 100/72 280 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα θαλάσσια περιοχή εμφαίνεται πλα·
σιουμένη δια χρώματοςερυθρού επί του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ 
σχεδίου υπ' αύξοντα 'Αρ. 2082. 

Περιοχή «Β» 
'Ολόκληρος ή περιοχή της θαλάσσης ή οποία καθορίζεται προς 

βορραν ύπό ευθείας γραμμής μήκους 66 πόδων αγομένης εκ σημείου 
της ακτής τοποθεσία «Γλωσσά» και με κλίσΐν ΑΖ.65° και ύπό ετέρας 
ευθείας γραμμής μήκους 464 ποδών αγομένης εκ του άκρου της εί
ρημένης ευθείας γραμμής καί με κλίσιν ΑΖ.145°, προς νότον υπό 
ευθείας γραμμής αγομένης εκ τής νοτιοανατολικής γωνίας του> τε
μαχίου Ά ρ . 1094 του Συμπλέγματος «Ε» τής ενορίας "Αγ ιος Νικό
λαος τής πόλεως 'Αμμοχώστου με κλίσιν ΑΖ.65° και μήκους 500 πο
δών έκ τής ακτής, προς δυσμάς ύπό τής ακτής καί προς ανατολάς 
ύπό τής γραμμής ήτις απέχει 500 πόδας έκ τής ακτής καθ' όλον 
αυτής τό μήκος. 

Περιοχή «Π» 
'Ολόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή οποία καθορίζεται προς 

βορραν ύπό ευθείας γραμμής αγομένης έκ τής νοτιοανατολικής γω
νίας του τεμαχίου άρ. 566 του Συμπλέγματος «Ε» τής ενορίας "Αγιος 
Νικόλαος τής πόλεως 'Αμμοχώστου με κλίσιν ΑΖ.65° καί με άπό
στασίν 500 ποδών περίπου έκ τής ακτής, προς νότον ύπό τής προεκτά
σεως του βορείου συνόρου του τεμαχίου 'Αρ. 181 του Συμπλέγματος 
«Α» τής ενορίας «Σταυρός» τής είρημένης πόλεως καί εις άπόστασιν 
500 ποδών περίπου έκ τής άκτής} προς δυσμάς ύπό τής ακτής καί 
προς ανατολάς ύπό τής γραμμής ήτις απέχει 5C0 πόδας περίπου έκ 

οτής ακτής καθ' δλον αυτής τό μήκος. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα θαλάσσια περιοχή εμφαίνεται πλαι
σιουμένη δι ' ερυθράς βαφής επί του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχε. 
δίου ύπ' αϋξοντα αριθμόν 2335. 

Περιοχή «Γ2» 
'Ολόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή οποία καθορίζεται προς 

βορραν ύπό τής προεκτάσεως του νοτίου συνόρου του τεμαχίου Ά ρ . 
781 του Συμπλέγματος «Α» τής ενορίας «Σταυρός» τής πόλεως 
'Αμμοχώστου καί εις άπόστασιν 500 ποδών περίπου έκ τής ακτής, 
προς νότον ύπό ευθείας γραμμής αγομένης έκ του σημείου τοΰ ανα
τολικού συνόρου του τεμαχίου Ά ρ . 96 του Συμπλέγματος «C» τής 
ενορίας «Σταυρός» τής είρημένης πόλεως τό όποιον ευρίσκεται 14 
πόδας νοτίως τής βορειοανατολικής γωνίας του τελευταίου αναφερ
θέντος τεμαχίου με κλίσιν ΑΖ.65° καί εις άπόστασιν 500 ποδών περί
που έκ τής ακτής προς δυσμάς ύπό τής ακτής καί προς ανατολάς 
ύπό τής γραμμής ήτις απέχει 500 πόδας περίπου έκ τής ακτής καθ' 
δλον τό μήκος. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα θαλάσσια περιοχή εμφαίνεται πλαι
σιουμένη δι ' ερυθράς βαφής επί του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχε. 
δίου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2335. 

Περιοχή «Δ» 
'Ολόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή οποία καθορίζεται προς 

βορραν ύπό ευθείας γραμμής αγομένης έκ του σημείου τοΰ ανατο
λικού συνόρου το.Ο τεμαχίου Ά ρ . 116 του Συμπλέγματος «C» τής 
ενορίας «Σταυρός» τής πόλεως Αμμοχώστου τό όποιον ευρίσκεται 
18 πόδας νοτίως τής βορειοανατολικής γωνίας του είρημένου τεμα
χίου με κλίσιν ΑΖ.65° καί εις άπόστασιν 500 ποδών έκ τής ακτής, 
προς νότον ύπό ευθείας γραμμής αγομένης έκ του σημείου του άνα
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τολικου συνόρου του τεμαχίου Ά ρ . 24 το0> Συμπλέγματος « Ο της 
ενορίας «"Αγιος Μέμνων» της πόλεως 'Αμμοχώστου το όποιον ευρί
σκεται 28 πόδας νοτίως της βορειοανατολικής γωνίας του είρημένου 
τεμαχίου με κλίσιν ΑΖ.65° κα ι εις άπόστασιν 500 ποδών εκ της ακτής, 
προς δυσμάς ύπό τής ακτής και προς ανατολάς ύπό ευθείας γραμ
μής αγομένης έκ τών άκρων τών δύο είρημένων ευθειών. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα θαλάσσια περιοχή εμφαίνεται πλαι
σισυμένη δι ' ερυθράς βαφής έπί του Κυβερνητικού Χωρομετρικοϋ 
Σχεδίου ύπ' αϋξοντα αριθμόν 2335. 

Περιοχή «Ε» 
'Ολόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης (γνωστή ως Πρωτάρας) ως 

δεικνύεται πλαισιουμένη διά χρώματος ερυθρού έπί του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικοϋ Σχεδίου ύπ* αϋξοντα αριθμόν 2194. 

Περιοχή «ΣΤ» 
'Ολόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή οποία καθορίζεται προς 

βορραν ύπό ευθείας γραμμής αγομένης έκ.τής βορειοανατολικής γω
νίας τοΟ τεμαχίου Ά ρ . 51 του Συμπλέγματος «C» τής ενορίας 
«"Αγιος Μέμνων» της πόλεως 'Αμμοχώστου με κλίσιν ΑΖ.65° καί εις 
άπόστασιν 500 ποδών περίπου έκ τής ακτής προς νότον ύπό τής προ
εκτάσεως του βορείου συνόρου του τεμαχίου Ά ρ . 266 του Συμπλέ. 
γματος «Ε» της είρημένης ενορίας καί πόλεως καί εις άπόστασιν 500 
ποδών περίπου έκ τής ακτής, προς.δυσμάς ύπό τής ακτής και προς 
ανατολάς ύπό τής γραμμής ήτις απέχει 500 πόδας περίπου έκ τής Φ. 
ακτής καθ' δλον αυτής το μήκος. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα θαλάσσια περιοχή εμφαίνεται πλαι
σιουμένη δι ' ερυθράς βαφής έπι του Κυβερνητικού Χωρομετρικοϋ 
Σχεδίου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2336. 

Περιοχή «Ζ» 
'Ολόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή οποία καθορίζεται προς 

βορράν ύπό τής προεκτάσεως τοΟ βορείου συνόρου του τεμαχίου 
Ά ρ . 184 του Συμπλέγμοπος «Ε» της ενορίας «"Αγιος Μέμνων» τής 
πόλεως 'Αμμοχώστου καί είς άπόστασιν 500 ποδών περίπου έκ τής 
ακτής προς νότον ύπό τής προεκτάσεως τοΰ νοτίου συνόρου του τε
μαχίου Ά ρ . 91 του Συμπλέγματος «F» τής ε'ιρημένης ενορίας καί 
πόλεως καί ε'ις άπόστασιν 500 ποδών περίπου έκ τής ακτής, προς 
δυσμάς ύπό τής ακτής καί προς ανατολάς ύπό τής γραμμής ήτις 
απέχει 500 πόδας περίπου έκ τής ακτής καθ' δλον αυτής το μήκος. 

'Ολόκληρος ή προοα/αφερθεΐσα θαλάσσια περιοχή εμφαίνεται πλαι
σιουμένη δι ' ερυθράς βαφής έπί του Κυβερνητικού Χωρομετρικοϋ 
Σχεδίου ύπ' αϋξοντα αριθμόν 2337. 

Περιοχή «Η» 
'Ολόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή οποία καθορίζεται προς 

βορραν ύπό τής προεκτάσεως του νοτιοανατολικού συνόρου του τε
μαχίου Ά ρ . 149 του Συμπλέγματος «F» της ενορίας «"Αγιος 
Μέμνων» τής πόλεως Αμμοχώστου καί είς άπόστασιν 500 ποδών πε
ρίπου έκ τής ακτής, προς νότον ύπό τής προεκτάσεως του νοτιο
ανατολικού συνόρου του τεμαχίου Ά ρ . 192 του είρημένου συμπλέ
γματος, ενορίας καί πόλεως καί εϊς άπόστασιν 500 ποδών περίπου 
έκ τής ακτής, προς δυσμάς ύπό τής ακτής καί προς ανατολάς ύπό 
τής γραμμής ήτις απέχει 500 πόδας περίπου έκ της ακτής καθ' δλον 
αυτής το μήκος. 
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'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα θαλάσσια περιοχή εμφαίνεται πλσι
σιουμένη οι' ερυθράς βαφής έπί του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ 
Σχεδίου 6π' αϋξοντα αριθμόν 2337. 

Άντίγράφον των Σχεδίων ύπ' αϋξοντας αριθμούς 2082, 2194, 2335, 
2336 και 2337 διατίθενται προς έπιθεώρησιν υπό παντός ενδιαφερο
μένου προσώπου είς τό Γραφεΐον του Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 

Μέρος ΙΙ.ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 
Περιοχή «Α» 

Ή θαλάσσια περιοχή αρχίζει έκ του σημείου έπι της ακτής του 
ευρισκομένου είς άπόστασιν 357 ποδών περίπου βορείως της βορειο
δυτικής γωνίας του τεμαχίου 'Αριθμός 223 τής ενορίας «"Αγιος Αν
δρέας» τοΟ χωρίου· «Καραβας» και προχωρεί με νοτιοδυτικήν και 
βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι 
του σημείου του ευρισκομένου βορειοανατολικώς τής βορειοανατο
λικής γωνίας του τεμαχίου Ά ρ . 221/1/1 τής εϊρημένης ενορίας και 
χωρίου, είς άπόστασιν 220 ποδών περίπου και με κλίσιν ΑΖ.25° ανα
τολικώς τής είρημένης γωνίας του είρημένου τεμαχίου και περι
λαμβάνει δλην την θάλασσαν την εύρισκομένην. μεταξύ τής είρημένης 
ακτής και τής ευθείας γραμμής ήτις ενώνει τό τελευταΐον άναφερθέν. 
ση μείον έπι τής είρημένης ακτής μετά του σημείου αρχής. 

Περιοχή «Β» 
Ή θαλάσσια περιοχή αρχίζει έκ του σημείου έπι τής ακτής του 

ευρισκομένου ακριβώς ανατολικώς του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ 
^Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 147 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ 

Σχεδίου Άρ. ΧΙΙ.9.Ε και προχωρεί ακριβώς ανατολικώς είς ευθείαν 
γραμμήν και είς άπόστασιν 318 ποδών περίπου έκ τής είρημένης 
ακτής" εκείθεν νοτίως εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ σημείου έπι 
τής ακτής του ευρισκομένου επί τής ευθείας γραμμής ήτις ενώνει το 
άνατολικόν άκρον τής είρημένης ευθείας γραμμής τών 318 ποδών 
μετά του απωτάτου βορείου σημείου του τεμαχίου Άρ. 301/1/2/3 τής 
ενορίας «"Αγιος Ανδρέας» τοΟ χωρίου «Καραβας»' εκείθεν με βορειο
δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι του 
σημείου αρχής. 

Αϊ θαλάσσιαι περιοχαί «Α» και «Β» εμφαίνονται πλαισιούμεναι διά 
χρώματος ερυθρού επί του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου ύπ' 
αϋξοντα Άρ. 2110. 

Περιοχή «Γ» 
Ή θαλάσσια περιοχή αρχίζει έκ του σημείου εντός τής θαλάσσης 

του ευρισκομένου είς άπόστασιν 510 ποδών περίπου ακριβώς βορείως 
τής βορειοανατολικής γωνίας του τεμαχίου Ά ρ . 2/1/1 του χωρίου 
«Τέμπλος», ήτις γωνία ευρίσκεται έπί τής ακτής και προχωρεί ακρι
βώς νοτίως μέχρι τής είρημένης γωνίας του είρημένου τεμαχίου* 
εκείθεν με δυτικήν και βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
είρημένης ακτής μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας τοΟ τεμαχίου 
Άρ. 205 του είρημένου χοορίου" εκείθεν ακριβώς άνατολι: ώς είς 
ευθείαν γραμμήν μέχρι σημείου έπί τής ακτής τής νησίδος «Γλυκιώ
τισσα νησί» άλλως «Νήσος τών Έχιδνών»" εκείθεν με νοτιοανατολι
κήν και βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ακτής τής 
είρημένης νησΐδος μέχρι σημείου ευρισκομένου ακριβώς δυτικώς τοΰ 
σημείου αρχής* εκείθεν ακριβώς ανατολικώς είς ευθείαν γραμμήν 
μέχρι του σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα θαλάσσια περιοχή εμφαίνεται πλσι
σιουμένη διά χρώματος ερυθρού έπι του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ 
Σχεδίου ύπ* αϋξοντα αριθμόν 2111. 
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Περιοχή «Δ» 
Ή θαλάσσια περιρχή αρχίζει έκ σημείου εντός της θαλάσσης ευρι

σκομένου επί της προεκτάσέως της ανατολικής πλευράς της δδοΰ 
Κόνωνος και εις άπόστασιν 400 ποδών περίπου έκ της ακτής και 
προχωρεί βορειοανατολικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι σημείου ευρι
σκομένου ακριβώς βορείως του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τριγω
νομετρικού Σχεδίου «Κομπονήσι» επί του Κυβερνητικού Χωρομετρι
κου Σχεδίου Άρ. XI I.12.6.XVI καΐ είς άπόστασιν 400 ποδών περίπου 
έκ του είρημένου Τριγωνομετρικού σημείου* έκεΐθεν ανατολικώς είς 
εύθεΐαν γραμμήν μέχρι σημείου δπου ή ευθεία ήτις ενώνει το τελευ
ταΐον άναφερθέν σημεΐον μετά του παλαιού φάρου τέμνει τήν άκτήν' 
έκεΐθεν με νοτιοδυτικήν και βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
της είρημένης ακτής μέχρι σημείου δπου αυτή τέμνεται ύπό τής 
προεκτάσεως τής ανατολικής πλευράς τής όδου Κόνωνος" έκεΐθεν 
βορείως είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

Όλόκληρος ή προαναφερθείσα θαλάσσια περιοχή εμφαίνεται πλαι
σιουμένη οι' ερυθράς βαφής έπί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2334. 

Περιοχή «Ε» 
Ή θαλάσσια περιοχή αρχίζει έκ του σημείου έπί τής ακτής του 

ευρισκομένου έπί τής ευθείας γραμμής ήτις ενώνει το Κυβερνητικόν 
Χωρομετρικόν Τριγωνομετρικόν σημεΐον Άρ. 1259Ε έπί του Κυβερνη
τικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XI 1.13.4.XV μετά του Κυβερνη
τικού Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού σημείου Άρ. 1257 έπί του Κυ
βερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XI 1.21.1.IV και προχωρεί 
νοτιοανατολικώς κατά μήκος τής είρημένης ευθείας γραμμής μέχρι 
του σημείου δπου αϋτη τέμνει τήν άκτήν έκεΐθεν με νοτιοδυτικήν 
και βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι 
τοΰ σημείου αρχής. 

Όλόκληρος ή προαναφερθείσα θαλάσσια περιοχή εμφαίνεται πλαι
σιουμένη δια χρώματος ερυθρού έπί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου ύπ' αύξοντα Άρ. 2113. 

Περιοχή «Ζ» 
Ή θαλάσσια περιοχή αρχίζει έκ του σημείου έπί τής ακτής του 

ευρισκομένου έπί "τής ευθείας γραμμής ήτις ενώνει το Κυβερνητικόν 
Χωρομετρικόν Τριγωνομετρικόν Σημεΐον Άρ. 601 έπί τοΰ Κυβερνη
τικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. ΧΙΙ.24.Ε μετά τοΰ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 15 έπί τοΰ είρημένου 
σχεδίου και προχωρεί ανατολικώς κατά μήκος τής εϊρημένης ευθείας 
γραμμής μέχρι τοΰ σημείου δπου αϋτη τέμνει τήν άκτήν έκεΐθεν με 
νοτιοδυτικήν και βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένής 
ακτής μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

Περιοχή «Η» 
Ή θαλάσσια περιοχή αρχίζει έκ τοΰ σημείου έπί τής ακτής τοΰ 

ευρισκομένου έπί τής ευθείας γραμμής ήτις ενώνει το Κυβερνητικόν 
Χωρομετρικόν Τριγωνομετρικόν Σημεΐον Ά ρ . 601 έπί τοΰ Κυβερνη
τικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. ΧΙΙ.24.Ε μετά τοΰ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 15 έπί τοΰ είρημένου 
σχεδίου και προχωρεί ανατολικώς έπί τής είρημένης ευθείας γραμμής 
μέχρι τοΰ σημείου δπου αϋτη τέμνει τήν άκτήν έκεΐθεν με νοτιο
δυτικήν και βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής 
μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 
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Αϊ περιοχαί «Ζ» κα ι «Η» (εμφαίνονται πλαισιούμεναι δια χρώματος 
ερυθρού έιτί του Κυβερνητικό© ίΧώρόμετρικοΰ Σχεδίου υπ' αύξοντα 
Ά ρ . 2114. 

Περιοχή «θ» 
Ή θαλάσσια περιοχή άρ^ίίξε'ι £κ του σημείου έπι της ακτής του 

ευρισκομένου ε'ις άπόστασιν 390 ποδών ανατολικώς του απωτάτου 
ανατολικού σημείου του τεμαχίου Ά ρ . 2/1Α του χωρίου «Καραβας» 
της ενορίας «Πετρογειτονιας» και προχωρεί ακριβώς βορείως εις 
ευθείαν γραμμήν μέχρι σημείου ευρισκομένου εντός της θαλάσσης 
και εις άπόστασιν 335 ποδών έκ του είρημένου σημείου έπι τής είρη
μένης ακτής* έκεΐθεν ανατολικώς είς ευθείαν γραμμήν μέχρι του απω
τάτου βορείου σημείου του τεμαχίου άρ. 4 του είρημένου χωρίου 
και ενορίας, το όποιον ση μείον ευρίσκεται έπι τής ακτής* έκεΐθεν 
με νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι 
του σημείου αρχής. 

Περιοχή «Ι» 
Ή θαλάσσια περιοχή αρχίζει έκ του απωτάτου βορείου σημείου 

του τεμαχίου Ά ρ . 4 τοΰ χωρίου «Καραβάς» τής ενορίας «Πετρογει
τονιας», το όποιον ση μείον ευρίσκεται έπι τής ακτής και προχωρεί 
νοτιοανατολικώς είς ευθείαν γραμμήν μέχρι τής νησΐδος τής ευρι
σκομένης βορείως του βορείου συνόρου του τεμαχίου Ά ρ . 392/1Α 
τοΰ είρημένου χωρίου κα ι ενορίας' έκεΐθεν νοτιοανατολικώς καΐ περι
λαμβάνουσα τήν είρημένην νησίδα μέχρι του σημείου έπι τής ακτής 
του ευρισκομένου είς άπόστασιν 380 ποδών δυτικώς τής βορειοδυ
τικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 392/2 τοΰ είρημένου χωρίου και 
ενορίας' έκεΐθεν με δυτικήν και βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μή
κος τής είρημένης ακτής μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

Περιοχή «Κ» 
Ή θαλάσσια περιοχή αρχίζει έκ τοΰ σημείου έπι τής ακτής τοΰ 

ευρισκομένου είς άπόστασιν 125 ποδών δυτικώς τής βορειοδυτικής 
γωνίας τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 392/2 τοΰ χωρίου «Καραβας» τής ενορίας 
«Πετρογειτονιάς» και προχωρεί ακριβώς βορείως είς ευθείαν γραμ
μήν μέχρι σημείου ευρισκομένου εντός τής θαλάσσης και είς άπό
στασιν 435 ποδών έκ τοΰ είρημένου .σημείου επί τής είρημένης ακτής* 
έκεΐθεν νοτιοανατολικώς είς ευθείαν "γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου 
βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . Ι τοΰ είρημένου χωρίου και ενο
ρίας το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί τής ακτής' έκεΐθεν με νοτιο
δυτικήν και δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένής ακτής 
μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

Αϊ θαλάσσιαι περιοχαί «θ», «Ι» και «Κ» εμφαίνονται πλαισιού
μεναι διά χρώματος έρυθροΰ έπι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2144. 

Άντίγραφον των Σχεδίων υπ' αϋξοντας αριθμούς, 2110, 2111, 2113, 
2114 και 2334 διατίθεται προς έπιθεώρησιν υπό παντός ενδιαφερο
μένου προσώπου είς τό Γίραφεΐον τοΰ Έπαρχου Κυρήνειας. 

Μέρος 113 ί ,  Ε Π Α ΡΧΙΑ ΆΕΜΕ Σ ΟΥ 
Περιοχή «Α» 

'Ολόκληρος ή περιοχή της θαλάσσης ή κειμένη μεταξύ τών προ
εκτάσεων τοΰ βορειοανατολικοΰ συνόρου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 27 τοΰ 
Συμπλέγματος «C» τής ενορίας Α γ ί α ς Τριάδος τής πόλεως Λε
μεσού και τοΰ νοτιοδυτικού συνόρου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 26 τοΰ είρη
μένου Συμπλέγματος και μέχρι αποστάσεως 330 ποδών έκ τής ακτής.. 
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Περιοχή <<Β
!
» 
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εκτάσεων του βορείισανατσλικοΰ και νοτιοδυτικού συνόρου του τε
μαχίου Ά ρ . 2 του Συμπλέγματος «D» της ενορίας 'Αγίας Τριάδος 
της πόλεως Λεμεσού και μέχρι αποστάσεως 330 ποδών έκ της ακτής. 

Περιοχή «Γ» 
'Ολόκληρος ή περιοχή της θαλάσσης ή οποία καθορίζεται βορειο

ανατολικούς ύπό της προεκτάσεως του ανατολικού συνόρου του τε
μαχίου Ά ρ . 20 τοΰ Συμπλέγματος «Ε» της ενορίας 'Αγίας Τριάδος 
της πόλεως Λεμεσού μέχρι αποστάσεως 500 ποδών έκ της ακτής, 
νοτιοδυτικώς ύπό της προεκτάσεως τοΰ ανατολικού συνόρου του τε
μαχίου Ά ρ . 26/1/1 και 26/3 του Συμπλέγματος «D» τής είρημένης 
ενορίας μέχρι αποστάσεως 500 ποδών έκ τής ακτής, βορειοδυτικώς 
ύπό τής ακτής καΐ νοτιοανατολικούς ύπό τής ευθείας γραμμής ήτις 
ενώνει τα άκρα τών είρημένων προεκτάσεων των είρημένων συνόρων. 

Αϊ θαλάσσιαι περιοχαί «Α», «Β» και «Γ» εμφαίνονται πλαισιού
μεναι δια χρώματος ερυθρού επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου ύπ' αύξοντα Ά ρ . 2084. 

Περιοχή «Δ» 
'Ολόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή οποία καθορίζεται βορειο

ανατολικούς ύπό τής προεκτάσεως τοΰ ανατολικού συνόρου του τε
μαχίου Ά ρ . 224 του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Ά ρ . L1V.51 
μέχρι αποστάσεως 500 ποδών έκ τής ακτής, νοτιοδυτικώς ύπό του 
βορειοανατολικού συνόρου τής περιοχής «Γ» ανωτέρω, βορειοδυτικώς 
ύπό τής ακτής και νοτιοανατολικώς ύπό τής ευθείας γραμμής ήτις 
ενώνει το άκρον τής ε'ιρημένης προεκτάσεως τοΰ είρημένου συνόρου 
μετά τής νοτιοανατολικής γωνίας τής είρημένης περιοχής «Γ». 

Περιοχή «ΕΙ» 
Όλόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή οποία καθορίζεται ανα

τολικώς ύπό τής ευθείας γραμμής μήκους 490 ποδών περίπου έκ 
τής ακτής τής αγομένης παραλλήλως και εις άπόστασιν 60 ποδών 
έκ τοΰ νοτιοδυτικού συνόρου τής περιοχής «Ε2», δυτικώς ύπό τής 
ευθείας γραμμής μήκους 500 ποδών περίπου έκ τής ακτής τής αγο
μένης παραλλήλως και εις άπόστασιν 85 ποδών έκ τοΰ βορειοανα
τολικού συνόρου τής περιοχής «Δ», βορείως ύπό τής ακτής και νοτίως 
ύπό τής ευθείας γραμμής ήτις ενώνει τά δύο άκρα τών προαναφερ
θεισών ευθειών. 

Περιοχή «Ε2» 
Όλόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή όποια καθορίζεται άνα

το?ακώς ύπό τής ευθείας γραμμής μήκους 675 ποδών περίπου έκ τής 
ακτής τής αγομένης παραλλήλως και εις άπόστασιν 60 ποδών έκ 
τοΰ νοτιοδυτικού συνόρου τής περιοχής «Ε3», δυτικώς ύπό τής προ
εκτάσεως τοΰ δυτικού συνόρου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 133/1 τοΰ Κυβερ
νητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Ά ρ . LIV.52 και εις άπόστασιν 500 
ποδών έκ τής ακτής, βορείως ύπό τής ε'ιρημένης ακτής και νοτίως 
ύπό τής ευθείας γραμμής ήτις ενώνει το άκρον τής είρημένης πα
ραλλήλου μετά τοΰ άκρου τής είρημένης προεκτάσεως. 

Περιοχή «Ε3» 
Όλόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή οποία καθορίζεται ανα

τολικώς ύπό τής προεκτάσεως τοΰ ανατολικού συνόρου του τεμαχίου 
Ά ρ . 5 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Ά ρ . LIV.53 καΐ είς 
άπόστασιν 500 ποδών έκ τής ακτής δυτικώς ύπό τής προεκτάσεως 
τοΰ δυτικού συνόρου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 99/1/2 τοΰ Κυβερνητικού Χω
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ρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. LIV.52 και εις άπόστασιν 675 ποδών πε
ρίπου εκ της ακτής βορείως ύπό της ακτής και νοτίως ύπό της 
ευθείας ήτις ενώνει τα δύο άκρα των ε'ιρημένων προεκτάσεων. 
Περιοχή «Ζ» 

'Ολόκληρος ή περιοχή της Θαλάσσης ή κειμένη μεταξύ των προ
εκτάσεων του δυτικού συνόρου τοΰ τεμαχίου Άρ. 88 του Κυβερνη
τικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. LIV.45 και τοΰ δυτικού συνόρου του 
τεμαχίου Ά ρ . 65 τοΰ εϊρημένου σχεδίου μέχρι αποστάσεως 500 ποδών 
εκ της ακτής. 

Αϊ θαλάσσιοι περιοχαί «Δ», «ΕΙ», «Ε2», «Ε3» και «Ζ» εμφαίνονται 
πλαισιούμεναι διά χρώματος ερυθρού έπί τοΰ Κυβερνητικού Χωρο
μετρικοΰ Σχεδίου ύπ' αύξοντα Ά ρ . 2333. 

Περιοχή «Η» 
'Ολόκληρος ή περιοχή της θαλάσσης ή οποία καθορίζεται ανα

τολικώς ύπό της προεκτάσεως του ανατολικού συνόρου τοΰ τεμαχίου 
Άρ. 266/2 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Ά ρ . LIV.46 
εϊς άπόστασιν 200 ποδών έκ της ακτής, δυτικώς ύπό της προεκτάσεως 
του δυτικού συνόρου τοΰ τεμαχίου Άρ. 162 τοΰ εϊρημένου σχεδίου εις 
άπόστασιν 200 ποδών έκ της ακτής, βορείως ύπό τής ακτής και 
νοτίως ύπό τής ευθείας γραμμής ήτις ενώνει τα άκρα τών εϊρημένων 
προεκτάσεων τών εϊρημένων συνόρων. 

Ή θαλάσσια περιοχή «Η» εμφαίνεται πλαισιουμένη διά χρώματος 
ερυθρού επί του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου ύπ' αύξοντα 
Άρ. 2086. 
Περιοχή «θ» 

'Ολόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή περικλεισμένη ύπό τής 
ακτής και τής ευθείας γραμμής τής αγομένης έκ τοΰ απωτάτου νοτίου 
σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 74 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχε
δίου Άρ. LV.43 μέχρι τοΰ άκρου απέναντι τοΰ άνατολικοΰ συνόρου 
τοΰ τεμαχίου Άρ. 71 τοΰ εϊρημένου σχεδίου. ( 

Ή θαλάσσια περιοχή «θ» εμφαίνεται πλαισιουμένη διά χρώματος 
έρυθρόΰ έπϊ τοΰ Κυβερνητικού Χωροιαετρικοΰ Σχεδίου ύπ' αύξοντα 
Άρ. 2087. 

3. Άντίγραφον τών Σχεδίων ύπό αϋξοντας αριθμούς 2084, 2086, 
2087 και 2333 διατίθενται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερο
μένου προσώπου εις το Γραφεΐον τοΰ Έπαρχου Λεμεσοΰ. 

Μέρος IV.ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΟΣ 
Περιοχή «Α» 

Ή θαλάσσια περιοχή αρχίζει έκ τοΰ απωτάτου ανατολικού σημείου 
τοΰ τεμαχίου Άρ. 86 τοΰ Συμπλέγματος «C» τής πόλεως Λάρνακος 
έπϊ τής ακτής και προχωρεί με δορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής εϊρημένης ακτής μέχρι τοΰ σημείου δπου αύτη τέμνεται 
ύπό τής προεκτάσεως τής ευθείας γραμμής τής διερχόμενης διά τών 
οροθετικών σημείων Β.Ρ.2 και Β.Ρ.1 τής περιοχής τής Βάσεως Δε
κέλειας και περιλαμβάνει δλην τήν Θάλασσαν τήν εύρισκομένην νοτιο
δυτικώς τής εϊρημένης τίροεκτάσεως τής είρημένης ευθείας και εϊς 
άπόστασιν 300 ποδών έκ τής εϊρημένης ακτής καθ' δλον αυτής το 
μήκος. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα θαλάσσια περιοχή εμφαίνεται πλαι
σιουμένη διά χρώματος έρυθροΰ έπϊ τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου ύπ' αύξοντα άρ. 2079. 
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Περιοχή «Β» 
Ή θαλάσσια περιοχή αρχίζει εκ τοΰ σημείου της ακτής τοΰ ευρι

σκομένου άνατο?ακώς του απωτάτου βορείου σημείου του τεμαχίου 
Ά ρ . 84 του Συμπλέγματος «C» της πόλεως Λάρνακος και προχωρεί 
με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής 
μέχρι του σημείου τοϋ ευρισκομένου ανατολικώς του απωτάτου βο
ρείου σημείου του τεμαχίου Ά ρ . 83 του ε'ιρημένου συμπλέγματος και 
εις άπόσταοιν 990 περίπου ποδών εκ του πρώτου αναφερθέντος ση
μείου και περιλαμβάνει δλην τήν θάλασσαν τήν εύρισκομένην εις 
απόστασα/ 300 ποδών εκ τής είρημένης ακτής καθ' όλον αυτής το 
μήκος. 

Περιοχή «Γ» 
Ή θαλάσσια περιοχή αρχίζει εκ του σημείου τής ακτής το οποίον 

ευρίσκεται επί τής προεκτάσεως τοΰ βορείου συνόρου του τεμαχίου 
Ά ρ . 266 τοΰ Συμπλέγματος «C» τής πόλεως Λάρνακος και προχωρεί 
με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής 
μέχρι τοΰ σημείου τοΰ ευρισκομένου ανατολικώς τής βορειοανατο
λικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 90 τοΰ εϊρημένου Συμπλέγματος 
και εις άπόστασιν 1340 ποδών εκ του πρώτου αναφερθέντος σημείου 
και περιλαμβάνει δλην τήν θάλασσαν τήν εύρισκομένην βορείως της 
είρημένης προεκτάσεως τοΰ εϊρημένου συνόρου και εις άπόστασιν 
300 ποδών έκ τής είρημένης ακτής καθ' δλον αυτής το μήκος. 

Περιοχή «Δ» 
Ή θαλάσσια περιοχή αρχίζει έκ τοΰ σημείου τής ακτής τό όποιον 

ευρίσκεται επί τής προεκτάσεως του βορείου συνόρου τοΰ τεμαχίου 
Ά ρ . 230 του Συμπλέγματος «C» τής πόλεως Λάρνακος και προχωρεί 
με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ακτής 
μέχρι τοΰ σημείου τοΰ ευρισκομένου έπί τής προεκτάσεως του βορείου 
συνόρου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 245 τοΰ εϊρημένου Συμπλέγματος και 
περιλαμβάνει ολην τήν θάλασσαν τήν εύρισκομένην μεταξύ τών είρη
μένων προεκτάσεων τών είρημένων συνόρων και εις άπόστασιν 300 
ποδών έκ τής είρημένης ακτής καθ' δλον αυτής τό μήκος. 

Περιοχή «Ε» 
'Ολόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή ευρισκομένη μεταξύ τών 

προεκτάσεων του βορείου και τοΰ νοτίου συνόρου τοΰ τεμαχίου· Ά ρ . 
211 τοΰ Συμπλέγματος «C» τής πόλεως Λάρνακος και εις άπόστασιν 
300 ποδών έκ τής ακτής. 

Αϊ θαλάσσιαι περιοχαί «Β», «Γ», «Δ» και «Ε» εμφαίνονται πλαι
σιούμεναι διά χρώματος έρυθροΰ έπί του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου ύπ' αύξοντα άρ. 2080. 

Περιοχή «Ζ» 
Όλόκληρος ή περιοχή τής θαλάσσης ή οποία καθορίζεται προς 

βορράν ύπό ευθείας γραμμής μήκους 300 ποδών αγομένης έκ του 
σημείου τής ακτής τό όποιον ευρίσκεται 94 περίπου πόδας νοτίως 
τής αποβάθρας και με κλίσιν ΑΖ.99°, προς νότον ύπό τοΰ ανατο
λικού άκρου τής βορείου πλευράς τής προκυμαίας ύπ' αριθμόν τε
μαχίου 539 τοΰ Συμπλέγματος «Ε» τής πόλεως Λάρνακος και της 
προεκτάσεως τοΰ εϊρημένου άκρου εις άπόστασιν 182 περίπου ποδών, 
προς δυσμάς ύπό τής ακτής και προς ανατολάς ύπό ευθείας γραμμής 
ήτις ενώνει τά δύο άκρα τών είρημένων ευθειών. 

Ή θαλάσσια περιοχή «Ζ» εμφαίνεται πλαισιουμένη διά χρώματος 
έρυθροΰ έπί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου ύπ* αΰξοντα 
Ά ρ . 2081. 
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Άντίγραφον τών Σχεδίων ύπό αϋξοντας αριθμούς 2079, 2080 και 
2081 διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου προ
σώπου έίς το Γραφεΐον του Επαρχου Λάρνακος. 

Μέρος V.ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 
Περιοχή «Α» 

Ή θαλάσσια περιοχή αρχίζει εκ του σημείου της ακτής το ©ποίον 
ευρίσκεται έπί της προεκτάσεως τοΟ νοτίου συνόρου του τεμαχίου 
5Αρ. 16/1/1 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου.Άρ. XXV.48 
και προχωρεί μέ βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν. κατά'μήκος της είρη
μένης ακτής μέχρι τοΰ σημείου τού ευρισκομένου ε'ις άπόστασιν 350 
ποδών εκ του ρυακίου «Άργάκι του Πύργου» και περιλαμβάνει δλην 
τήν θάλασσαν τήν εύρισκομένην είς άπόστασιν 300 ποδών έκ της 
είρημένης ακτής καθ5 δλον αυτής το μήκος. 

Ή θαλάσσια περιοχή «Α» εμφαίνεται πλαισιουμένη διά χρώματος 
ερυθρού έπί του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου ύπ' αύξοντα 
Άρ. 2089. 

Περιοχή «Β» 
Ή θαλάσσια περιοχή αρχίζει έκ τοΰ σημείου τής ακτής το όποιον 

ευρίσκεται έπί τής προεκτάσεως τοΰ νοτίου μέρους του δυτικοΰ συ
νόρου τοΰ τεμαχίου Άρ. 8 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
Ά ρ . XLV.25 και προχωρεί μέ βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
τής είρημένης ακτής μέχρι τοΰ σημείου τό όποιον ευρίσκεται 300 
πόδας βορείως τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικοΰ 
Σημείου Άρ. 602/4 έπί τοΰ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 
Άρ. XLIV.32 και περιλαμβάνει δλην τήν θάλασσαν τήν εύρισκομένην 
εις άπόστασιν 360 ποδών έκ τής είρημένης ακτής καθ' δλον αυτής 
τό μήκος. 

Ή θαλάσσια περιοχή «Β» εμφαίνεται πλαισιουμένη διά χρώματος 
ερυθρού έπί του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου ύπ' αΰ£ον/τα 
Ά ρ . 2090. 

Περιοχή «Γ» 
Ή θαλάσσια περιοχή αρχίζει έκ των εκβολών τοΰ πόταμου «Χα

σαντζίκ» έπί τής ακτής και προχωρεί μέ βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι τοΰ σημείου τής είρημένης 
ακτής τό όποιον ευρίσκεται νοτιοδυτικώς τοΰ απωτάτου δυτικοΰ 
σημείου τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 128 τής πόλεως Πάφου και περιλαμβάνει 
δλην τήν θάλασσαν τήν εύρισκομένην είς άπόστασιν 300 ποδών έκ 
τής είρημένης ακτής καθ' δλον αυτής τό μήκος. 

Ή θαλάσσια περιοχή «Γ» εμφαίνεται πλαισίου μένη διά χρώματος 
ερυθρού έπί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου ύπ' αύξοντα 
Άρ. 2091. 

Άντίγραφον των Σχεδίων ύπ' αϋξοντας αριθμούς 2089, 2090 και 
2091 διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου προ
σώπου είς τό Γραφεΐον του Έπαρχου Πάφου. 

Έγένετο τήν 6ην Μαΐου 1972 
(Υ. Σ.Ε. 129/67.) 


