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Αξηζκόο 256 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΛΟΤΟΜΔΝΧΝ ΔΝ ΣΖ ΘΑΛΑΖ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1968 ΚΑΗ 1986 
(ΝΟΜΟΗ 72 ΣΟΤ 1968 ΚΑΗ 12 ΣΟΤ 1986) 

______________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3 

Ο Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζ’ απηφλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3 
ησλ πεξί Πξνζηαζίαο ησλ Λνπνκέλσλ ελ ηε Θαιάζζε Νφκσλ ηνπ 1968 θαη 1986, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα: 

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Πξνζηαζίαο ησλ Λνπνκέλσλ ζηε Θάιαζζα (Ακκφρσζηνο, 
Λεκεζφο, Λάξλαθα, Πάθνο θαη Λεπθσζία) Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

2. Οη πεξηνρέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο θεξχζζνληαη σο επηθπιαρζείζεο 
απνθιεηζηηθά γηα ινπνκέλνπο ζηε ζάιαζζα κεηαμχ ησλ σξψλ 6:30 π.κ. θαη 08.30 κ.κ. θάζε εκέξαο.  Οη 
πεξηνρέο απηέο θαζνξίδνληαη επί ηφπνπ κε πηλαθίδεο πάλσ ζηελ παξαιία θαη κε ζεκαληήξεο κέζα ζηε ζάιαζζα 
ρξψκαηνο πνξηνθαιί, ξνδ ή θίηξηλνπ, ζηνπο νπνίνπο αλαγξάθνληαη ηα ςεθία E.M.S. 

3. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαη ιήγεη ζηηο 31 Οθησβξίνπ, 2013 εθηφο φζνλ αθνξά ηηο πεξηνρέο «Ξ1», «Ξ2», «Ο1» θαη «Ο2» ηεο 
επαξρίαο Πάθνπ θαη «Α1», «Α2», θαη «Γ» ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο γηα ηηο νπνίεο ην παξφλ Γηάηαγκα ζα ιήγεη 

ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2013 θαη ηηο πεξηνρέο «Ν1», «Ξ», «Ξ1», «Ξ2», «Ο1», «Ο2», «Ο3», «Π1», «Π2», «Ρ», «», 
«Σ1», «Σ2», «Τ», «Φ», «ΦΑ, «Φ1», «Φ2», «Υ», θαη «Υ1» ηεο επαξρίαο Ακκνρψζηνπ θαη «Α2», «Α4» θαη «Α12» 
ηεο επαξρίαο Λεκεζνχ γηα ηηο νπνίεο ην παξφλ Γηάηαγκα ζα ιήγεη ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2013. 

ΠΗΝΑΚΑ 

ΜΔΡΟ Η – ΔΠΑΡΥΗΑ ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ 
 

Πεξηνρή «Α» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΑΡΜΤΡΟΠΖΓΑΓΟ» Παξαιηκλίνπ, βφξεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 
Μ.Μ.Α.Γ., πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Α» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ 
ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6405, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Α1» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΑΡΜΤΡΟΠΖΓΑΓΟ» Παξαιηκλίνπ, λφηηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 
Μ.Μ.Α.Γ., πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «Α1» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ 
Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6406, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Α2» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΚΟΤΣΑΡΟΠΖΛΗΟΗ» Παξαιηκλίνπ, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία 
«Α2» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5848, φπσο 
είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Β» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ» Παξαιηκλίνπ, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «Β» θαη 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7216, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Γ» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηηο πνιπθαηνηθίεο «ΚΟΤΕΑΛΖ», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Γ» θαη πιαηζηψλεηαη 
κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7025, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε 
ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Γ» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΚΟΤΜΟΤΛΛΖ», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Γ» θαη 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6407, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Δ» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζην μελνδνρείν «GOLDEN COAST», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Δ» θαη 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6183, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Ε» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή απφ ην θέληξν «ΚΑΛΑΜΗΔ» κέρξη ην μελνδνρείν «ΠΔΡΝΔΡΑ»,πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην 
ςεθίν «Ε» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6183, 
φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Ζ» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή απφ ην εζηηαηφξην «POLYΥENIA», κέρξη ηνλ θφιπν ηεο ηνπνζεζίαο «ΜΑΡΛΗΣΑ» 
Παξαιηκλίνπ, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Ζ» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ 
Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6408, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 
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Πεξηνρέο «Θ1», «Θ2», «Θ3» θαη «Θ4» 

ΟΗ ζαιάζζηεο πεξηνρέο γλσζηέο σο «ΦΛΑΜΗΓΚΟ ΜΠΔΖ» θνληά ζηελ ηνπνζεζία «Βξχζε», πνπ ζεκεηψλνληαη 
κε ηα ςεθία «Θ1»,«Θ2»,«Θ3» θαη «Θ4» θαη πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ 
ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6746, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλεο κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρέο «Η1», «Η2» θαη «Η3» 

ΟΗ ζαιάζζηεο πεξηνρέο γλσζηέο σο «ΠΡΧΣΑΡΑ», πνπ ζεκεηψλνληαη κε ηα ςεθία «Η1»,«Η2» θαη «Η3» θαη 
πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6643, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλεο κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «ΗΑ» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζην μελνδνρείν «ΝΣΔ ΚΧΣΑ», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «ΗΑ» θαη πιαηζηψλεηαη 
κε γαιάδην ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7101, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε 
ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Κ1» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ θαηνηθία Υ" ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «Κ1» θαη 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5200, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Κ2» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζην μελνδνρείν «CAVO MARIS», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «Κ2» θαη 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5423, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Λ» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή απφ ηελ ηνπνζεζία «ΝΖΗΑ» κέρξη ηελ ηνπνζεζία «ΠΑΡΑΜΑΟΤΝΣ» Παξαιηκλίνπ, πνπ 
ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Λ» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε 
αχμνληα αξηζκφ 6640, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Μ1» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή απέλαληη απφ ην μελνδνρείν «CHRYSLAND» ζηνλ Πξσηαξά, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία 
«Μ1» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5492, φπσο 
είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Ν» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΚΟΝΝΟ» Παξαιηκλίνπ, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Ν» θαη 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5602, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Ν1» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή ζην Κάβν Γθξέθν ηνπνζεζία Καινγηάλλε πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Ν1» θαη 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7027, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Ξ» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ Κέξκηα θαη ζηελ ηνπνζεζία «ΛΗΝΑΡΑ» πξνο ην Κάβν Γθξέθν, πνπ ζεκεηψλεηαη 
κε ην ςεθίν «Ξ» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 
3957, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Ξ1» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΑΜΜΟ ΣΟΤ ΚΑΜΠΟΤΡΖ» δπηηθά ηνπ μελνδνρείνπ ΚΔΡΜΗΑ, πνπ 
ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «Ξ1» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε 
αχμνληα αξηζκφ 6180, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Ξ2» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΑΜΜΟ ΣΟΤ ΚΑΜΠΟΤΡΖ» αλαηνιηθά ηνπ μελνδνρείνπ «SUN 
GARDEN», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «Ξ2» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ 
Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6178, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρέο «Ο1», «Ο2» θαη «Ο3» 

Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο κεηαμχ ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ ηεο Αγίαο Νάπαο θαη ηνπ μελνδνρείνπ «ΚΡΔΗΑΝ», 
πνπ ζεκεηψλνληαη κε ηα ςεθία «Ο1», «Ο2» θαη «Ο3» θαη πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ 
Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6086, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλεο κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Π1» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ μελνδνρείνπ «PIERANN» θαη ηεο ηνπνζεζίαο «ΚΑΣΑΡΚΑ» πνπ ζεκεηψλεηαη 
κε ηα ςεθία «Π1» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 
6639, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Π2» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηεο ηνπνζεζίαο «ΚΑΣΑΡΚΑ» θαη ηεο πεξηνρήο «ΠΔΡΝΔΡΑ» πνπ ζεκεηψλεηαη κε 
ηα ςεθία «Π2» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ ρσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 
6639 φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 
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Πεξηνρή «Ρ» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζην θέληξν «ΠΑΠΑΝΣΧΝΗΟΤ», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Ρ» θαη πιαηζηψλεηαη 
κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5196, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε 
ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ παξαιία «ΝΖΗ», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «» θαη πιαηζηψλεηαη κε 
θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5850, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε 
ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρέο «Σ1» θαη «Σ2» 

ΟΗ ζαιάζζηεο πεξηνρέο θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΜΑΚΡΟΝΖΟ», πνπ ζεκεηψλνληαη κε ηα ςεθία «Σ1»  «Σ2» 
θαη πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6363, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλεο κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Τ» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζην μελνδνρείν «DOME», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Τ» θαη πιαηζηψλεηαη κε 
θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5300, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε 
ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Φ» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΑΓΗΑ ΘΔΚΛΑ» σηήξαο, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Φ» θαη 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5600, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «ΦA» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή «ΠΟΔΗΓΧΝΑ» παξά ηελ ηνπνζεζία «ΣΑΤΡΧΣΑ» σηήξαο, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα 
ςεθία «ΦΑ» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 
7217, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Φ1» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή παξά ηελ ηνπνζεζία «ΚΑΣΔΡΚΟ» ζηε σηήξα, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «Φ1» θαη 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7217, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Φ2» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή παξά ηηο θαηνηθίεο «ΓΗΟΝΤΖ ΣΟΤΜΑΕΖ» ζηε σηήξα, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία 
«Φ2» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7217, φπσο 
είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Υ» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζην ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Υ» 
θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 4287, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Υ1» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή παξά ηηο ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο «ΑΝΣΡΔΑ ΛΤΜΠΟΤΡΗΓΖ» ζηε σηήξα, πνπ ζεκεηψλεηαη 
κε ηα ςεθία «Υ1» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 
6555, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Αληίγξαθν ησλ ζρεδίσλ κε αχμνληεο αξηζκνχο 6405, 6406, 5848, 7216, 7025, 6407, 6183, 6408, 6746, 6643, 
7101, 5200, 5423, 6640, 5492, 5602, 7027, 3957, 6180, 6178 6086, 6639, 5196, 5850, 6363, 5300, 5600, 7217, 
4287 θαη 6555 βξίζθεηαη γηα επηζεψξεζε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ζην Γξαθείν Δπάξρνπ 
Ακκνρψζηνπ ζηε Λάξλαθα. 

ΜΔΡΟ ΗΗ – ΔΠΑΡΥΗΑ ΛΔΜΔΟΤ  

 

Πεξηνρή Α1:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ αλαηνιηθνχ άθξνπ ηεο επίρσζεο ηνπ κφινπ Λεκεζνχ θαη ηνπ 
αλαηνιηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηνγξακκή θπκαηνζξαχζηε κε αξηζκφ 8 φπσο πιαηζηψλεηαη κε 
θφθθηλν ρξψκα ζην ζρέδην «Κφιπνο Λεκεζνχ – Γεληθφ ρέδην Πξνζηαζίαο θαη Βειηίσζεο ηεο Αθηήο» θαη φπσο 
είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

 

 Πεξηνρή Α2:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ δπηηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηνγξακκή  
θπκαηνζξαχζηε κε αξηζκφ 9 θαη ηνπ δπηηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηνγξακκή θπκαηνζξαχζηε κε 
αξηζκφ 10γ φπσο πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην  ζρέδην «Κφιπνο Λεκεζνχ – Γεληθφ ρέδην Πξνζηαζίαο 
θαη Βειηίσζεο ηεο Αθηήο»  θαη φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή Α3:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ δπηηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε κε 
αξηζκφ 12 θαη ηνπ αλαηνιηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε κε αξηζκφ 13 φπσο 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην ζρέδην «Κφιπνο Λεκεζνχ – Γεληθφ ρέδην Πξνζηαζίαο θαη Βειηίσζεο ηεο 
Αθηήο» θαη φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 
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Πεξηνρή Α4:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηεο δπηηθήο άθξεο ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε κε 
αξηζκφ 14 θαη ηνπ αλαηνιηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε κε αξηζκφ 18 φπσο 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην ζρέδην «Κφιπνο Λεκεζνχ – Γεληθφ ρέδην Πξνζηαζίαο θαη Βειηίσζεο ηεο 
Αθηήο» θαη φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο.. 

 Πεξηνρή Α5:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ δπηηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε 
κε αξηζκφ 19 θαη ηνπ αλαηνιηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε κε αξηζκφ 22 φπσο 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην ζρέδην «Κφιπνο Λεκεζνχ – Γεληθφ ρέδην Πξνζηαζίαο θαη Βειηίσζεο ηεο 
Αθηήο» θαη φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

 Πεξηνρή Α6:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ δπηηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε 
κε αξηζκφ 23 θαη ηνπ αλαηνιηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε κε αξηζκφ 24 φπσο 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην ζρέδην «Κφιπνο Λεκεζνχ – Γεληθφ ρέδην Πξνζηαζίαο θαη Βειηίσζεο ηεο 
Αθηήο» θαη φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή Α7:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ δπηηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε κε 
αξηζκφ 24α θαη ηνπ αλαηνιηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε κε αξηζκφ 26 φπσο 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην ζρέδην «Κφιπνο Λεκεζνχ – Γεληθφ ρέδην Πξνζηαζίαο θαη Βειηίσζεο ηεο 
Αθηήο» θαη φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή Α8:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ δπηηθνχ άθξνπ ηνπ πξνηεηλφκελνπ λα θαηαζθεπαζηεί παξάιιεινπ 
θπκαηνζξαχζηε κε αξηζκφ 26α θαη ηνπ αλαηνιηθνχ άθξνπ ηνπ πξνηεηλφκελνπ λα θαηαζθεπαζηεί παξάιιεινπ 
πξνο ηελ αθηνγξακκή θπκαηνζξαχζηε 26α φπσο πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην ζρέδην «Κφιπνο Λεκεζνχ 
– Γεληθφ ρέδην Πξνζηαζίαο θαη Βειηίσζεο ηεο Αθηήο» θαη φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή Α9:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ λα θαηαζθεπαζηεί παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή 
θπκαηνζξαχζηε 27 θαη ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε κε αξηζκφ 31 φπσο πιαηζηψλεηαη κε 
θφθθηλν ρξψκα ζην ζρέδην «Κφιπνο Λεκεζνχ – Γεληθφ ρέδην Πξνζηαζίαο θαη Βειηίσζεο ηεο Αθηήο» θαη φπσο 
είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή Α10:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ δπηηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε 
κε αξηζκφ 32 θαη ηνπ αλαηνιηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε κε αξηζκφ 32 φπσο 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην ζρέδην «Κφιπνο Λεκεζνχ – Γεληθφ ρέδην Πξνζηαζίαο θαη Βειηίσζεο ηεο 
Αθηήο» θαη φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή Α11:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ δπηηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε 
κε αξηζκφ 33 θαη ηνπ αλαηνιηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε κε αξηζκφ 36 φπσο 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην ζρέδην «Κφιπνο Λεκεζνχ – Γεληθφ ρέδην Πξνζηαζίαο θαη Βειηίσζεο ηεο 
Αθηήο» θαη φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή Α12:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ δπηηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε 
κε αξηζκφ 38 θαη ηνπ αλαηνιηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε κε αξηζκφ 39 φπσο 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην ζρέδην «Κφιπνο Λεκεζνχ – Γεληθφ ρέδην Πξνζηαζίαο θαη Βειηίσζεο ηεο 
Αθηήο» θαη φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή Α13:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ δπηηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε 
κε αξηζκφ 46 θαη ηνπ αλαηνιηθνχ άθξνπ ηνπ παξάιιεινπ πξνο ηελ αθηή θπκαηνζξαχζηε κε αξηζκφ 48 φπσο 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην ζρέδην «Κφιπνο Λεκεζνχ – Γεληθφ ρέδην Πξνζηαζίαο θαη Βειηίσζεο ηεο 
Αθηήο» θαη φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή Α14:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ δπηηθνχ άθξνπ ηνπ πξνβφινπ Π34Α/πεξηνρή ζ18 (αλαηνιηθά ηνπ 
εζηηαηνξίνπ «AVENITA» θαη ηνπ δπηηθνχ θάζεηνπ πεδφδξνκνπ ηνπ μελνδνρείνπ «Atlantica Bay Hotel» (Θ 21 
Κνθθηλφγηα) φπσο πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην ζρέδην «Κφιπνο Λεκεζνχ – Γεληθφ ρέδην Πξνζηαζίαο 
θαη Βειηίσζεο ηεο Αθηήο» θαη φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή Α15:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ δπηηθνχ άθξνπ ηνπ πξνβφινπ  Π34 θαη ηνπ αλαηνιηθνχ άθξνπ ηνπ 
μελνδνρείνπ «ELIAS» φπσο πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην ζρέδην «Κφιπνο Λεκεζνχ – Γεληθφ ρέδην 
Πξνζηαζίαο θαη Βειηίσζεο ηεο Αθηήο» θαη ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5778 φπσο 
είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή Α17:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ Ξελνδνρείνπ «HAWAII» θαη ηεο καξίλαο 
ηνπ Ξελνδνρείν «St. RAPHAEL» πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία Α17 θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην 
Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5778 φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή Α18:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηεο καξίλαο ηνπ Ξελνδνρείν «St. RAPHAEL» θαη ηεο δπηηθήο 
πιεπξάο ηνπ Ξελνδνρείνπ «LE MERIDIEN» πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία Α18 θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν 
ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5221 φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή Α19:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ Ξελνδνρείνπ «LE MERIDIEN» θαη ηνπ ηεκαρίνπ 231 ηνπ 
Κπβεξλεηηθνχ Υσξνκεηξηθνχ ζρεδίνπ LIV Plan 47 πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία Α19 θαη πιαηζηψλεηαη κε 
θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5222 φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε 
ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή Β1:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή γλσζηή σο «ΓΚΑΒΔΡΝΟΡ ΜΠΖΣ» αξρίδνληαο απφ ηε λνηηναλαηνιηθή 
γσλία ηνπ ηεκαρίνπ 168 ηνπ θπβεξλεηηθνχ ρσξνκεηξηθνχ ζρεδίνπ LV 43 θαη πξνρσξψληαο θαηά κήθνο ηεο 
αθηνγξακκήο κέρξη ζεκείνπ πνπ απέρεη 25 κέηξα δπηηθά ηεο λνηηναλαηνιηθήο γσλίαο ηνπ ηεκαρίνπ 41 ζηελ 
ηνπνζεζία «Λνχθθνο» πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία Β1 θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ 
Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7287 φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 
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Πεξηνρή Β2:  Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή γλσζηή σο «ΓΚΑΒΔΡΝΟΡ ΜΠΖΣ» αξρίδνληαο απφ ηε λνηηναλαηνιηθή 
γσλία ηνπ ηεκαρίνπ 41 ηνπ θπβεξλεηηθνχ ρσξνκεηξηθνχ ζρεδίνπ LV 43 θαη πξνρσξψληαο θαηά κήθνο δπηηθήο 
πιεπξάο ηνπ ηεκαρίνπ 192 ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Υσξνκεηξηθνχ ρεδίνπ LV 35 πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν Β2 θαη 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7287 φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή Γ1, Γ2 θαη Γ3:  Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο γλσζηέο σο «ΚΟΛΠΟ ΠΗΟΤΡΗΟΤ» κε ηα ςεθία Γ1, Γ2 θαη Γ3 
θαη πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληεο αξηζκνχο 6273, 6274 
θαη 6275 αληίζηνηρα φπσο είλαη νξηνζεηεκέλεο κε ζεκαληήξεο. 

Αληίγξαθν ηνπ ζρεδίνπ «Κφιπνο Λεκεζνχ – Γεληθφ ρέδην Πξνζηαζίαο θαη Βειηίσζεο ηεο Αθηήο» ζην νπνίν 
είλαη απνηππσκέλεο νη πεξηνρέο ινπνκέλσλ Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Α14, θαη 
Α15 θαη ησλ ρσξνκεηξηθψλ ζρεδίσλ κε αξηζκνχο 5778, 5221, 5222, 7287, 6273, 6274 θαη 6275 βξίζθεηαη γηα 
επηζεψξεζε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ζην Γξαθείν ηνπ Δπάξρνπ Λεκεζνχ. 

ΜΔΡΟ ΗΗΗ – ΔΠΑΡΥΗΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πεξηνρή «1» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ ζπλφξνπ ηεο Βξεηαληθήο Βάζεο Γεθέιεηαο θαη ηνπ μελνδνρείνπ «GOLDEN 
BAY», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «1» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ 
ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6642, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «2» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ησλ μελνδνρείσλ «GOLDEN BAY» θαη «LORDOS», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν 
«2» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6642, φπσο 
είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «3» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ησλ μελνδνρείσλ «LORDOS» θαη «BEAU RIVAGE», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν 
«3» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6642, φπσο 
είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «4» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ησλ μελνδνρείσλ «BEAU RIVAGE» θαη «PALM BEACH» πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην 
ςεθίν «4» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην θπβεξλεηηθφ ρσξνκεηξηθφ ζρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7097, 
φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «6» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ μελνδνρείνπ «PALM BEACH» θαη ηνπ Ναπηηθνχ Οκίινπ Λάξλαθαο, πνπ 
ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «6» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε 
αχμνληα αξηζκφ 6904 φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «7» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ Ναπηηθνχ Οκίινπ Λάξλαθαο θαη ησλ δεμακελψλ θαπζίκσλ ESSO, πνπ 
ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «7» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε 
αχμνληα αξηζκφ 6904 φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «8» 

Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο απφ ηε ΜΑΡΗΝΑ Λάξλαθαο κέρξη ην μελνδνρείν ΑΣΖΔΝΔ θαη απφ ην μελνδνρείν 
ΑΣΖΔΝΔ κέρξη ην ΑΛΗΔΤΣΗΚΟ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ, πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ςεθίν «8» θαη πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν 
ρξψκα ζηα Κπβεξλεηηθά Υσξνκεηξηθά ρέδηα κε αχμνληεο αξηζκνχο 6474 θαη 6369, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλεο 
κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «9» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ Αιηεπηηθνχ Καηαθπγίνπ θαη ηνπ εζηηαηνξίνπ «ΑΡΓΧ», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην 
ςεθίν «9» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5987, 
φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «10» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ εζηηαηνξίνπ «ΑΡΓΧ» θαη ηεο αλαηνιηθήο πεξίθξαμεο ηνπ Αεξνδξνκίνπ, πνπ 
ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «10» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε 
αχμνληα αξηζκφ 5988, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «11» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηεο λφηηαο πεξίθξαμεο ηνπ Αεξνδξνκίνπ θαη ηνπ θαθεζηηαηνξίνπ «SPYROS 
BEACH», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «11» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ 
ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5950, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «12» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ θαθεζηηαηνξίνπ «SPYROS BEACH» θαη ηεο «ORPHANI LAKE», πνπ 
ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «12» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε 
αχμνληα αξηζκφ 5951, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 
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Πεξηνρή «13» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηεο «ORPHANI LAKE» θαη ηνπ Σνπξηζηηθνχ Πεξηπηέξνπ Μελενχ, πνπ ζεκεηψλεηαη 
κε ηα ςεθία «13», θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 
5952, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «13Α» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ Σνπξηζηηθνχ Πεξηπηέξνπ Μελενχ θαη ηνπ «Spýros Seaside Mansions», πνπ 
ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «13Α» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε 
αχμνληα αξηζκφ 6558, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «14» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ«Spyros Seaside Mansions» θαη ηεο πεξηνρήο «CHIROLAKKI», πνπ 
ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «14» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε 
αχμνληα αξηζκφ 6558, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «15» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηεο πεξηνρήο «CHIROLAKKI» θαη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο «FAROS BEACH», πνπ 
ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «15» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε 
αχμνληα αξηζκφ 5954, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «16» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο «FAROS BEACH» θαη ηεο πεξηνρήο «ΑΜΜΟ», πνπ 
ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «16» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε 
αχμνληα αξηζκφ 5955, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «17» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηεο πεξηνρήο «ΑΜΜΟ» θαη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο «ΛIΜΝΟ», πνπ ζεκεηψλεηαη κε 
ηα ςεθία «17» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 
5956, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «18» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο «Λίκλνο» θαη ηεο πεξηνρήο «Κνθθηλάδη» πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα 
ςεθία «18» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7289, 
φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «19» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηεο πεξηνρήο «Κνθθηλάδη» θαη ηνπ πνηακνχ «Πνχδε» πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία 
«19» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7289, φπσο 
είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «20» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ πνηακνχ «Πνχδε» θαη ηεο πεξηνρήο «ΛΗΝΟΤΓΗ» πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία 
«20» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7215, φπσο 
είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «20Α» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή ζηελ ηνπνζεζία «ΚΟΚΚΗΝΟΚΑΦΚΑΛΗΑ» ζηα φξηα ησλ ρσξηψλ Αιακηλνχ-Μαδσηνχ, 
αλαηνιηθά ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ ζηελ Αιακηλφ, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «20Α» θαη πιαηζηψλεηαη κε 
θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6477, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε 
ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «20Β1» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή ζηελ ηνπνζεζία «ΛΑΣΟΤΡΟ ΣΗΦΛΗΚ» ζηελ Αιακηλφ, αξηζηεξά ηνπ μελνδνρείνπ 
«ALTIANA» πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «20Β1» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ 
Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6559, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «20Β2» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή ζηελ ηνπνζεζία «ΛΑΣΟΤΡΟ ΣΗΦΛΗΚ» ζηελ Αιακηλφ, κπξνζηά θαη δεμηά ηνπ  
μελνδνρείνπ «ALTIANA» πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «20Β2» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην 
Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6559, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «20Γ» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή Αγίνπ Θενδψξνπ απφ ηελ νηθία ηνπ θ. Ν. Ησάλλνπ ζηελ πεξηνρή «ΠΛΑΣΤ» κέρξη ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΛΓΤΚ ζηελ ηνπνζεζία «ΝΗΟΛΗΜΑ», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «20Γ» θαη πιαηζηψλεηαη 
κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6815, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε 
ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «20Γ» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή ζηελ ηνπνζεζία Γηαιφο πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «20Γ» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν 
ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7022, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε 
ζεκαληήξεο. 
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Πεξηνρή «21» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή αλαηνιηθά ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ ηνπ ρσξηνχ ΕΤΓΗ, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «21» 
θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7288 φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «22» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ ηνπ ρσξηνχ ΕΤΓΗ θαη ηεο αλαηνιηθήο πεξίθξαμεο ηνπ 
ηαζκνχ ησλ Άγγισλ, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «22» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ 
Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7288 φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Αληίγξαθν ησλ ζρεδίσλ κε αχμνληεο αξηζκνχο 6642, 7097, 6904 6474, 6369. 5987, 5988, 5950, 5951, 5952, 
6558, 5954, 5955, 5956, 7289, 7215, 6477, 6559, 6815, 7022, θαη 7288 βξίζθεηαη γηα επηζεψξεζε απφ θάζε 
ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ζην Γξαθείν ηνπ Δπάξρνπ Λάξλαθαο. 

ΜΔΡΟ IV - ΔΠΑΡΥΗΑ ΠΑΦΟΤ 

Πεξηνρέο «Α1» θαη «Α2» 

Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο ζηελ Πφιε, πνπ ζεκεηψλνληαη κε ηα ςεθία «Α1» θαη «Α2» θαη πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν 
ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7218 φπσο είλαη νξηνζεηεκέλεο κε 
ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Β» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΛΑΣΗ» πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Β» θαη πιαηζηψλεηαη κε 
θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5495, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε 
ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρέο «Γ1», «Γ2» θαη «Γ3» 

Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΠΟΣΑΜΟΗ»,  πνπ ζεκεηψλνληαη κε ηα ςεθία «Γ1», «Γ2» θαη 
«Γ3» θαη πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5976, 
φπσο είλαη νξηνζεηεκέλεο κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Γ» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηα ΛΟΤΣΡΑ ΣΖ ΑΦΡΟΓΗΣΖ, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «Γ» θαη πιαηζηψλεηαη 
κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 2089, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε 
ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρέο «Δ1»θαη «Δ2» 

Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο θνληά ζην θέληξν «CORALLIA» θαη ζην μελνδνρείν «CORAL BEACH» πνπ 
ζεκεηψλνληαη κε ηα ςεθία «Δ1» θαη «Δ2» θαη πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ 
ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7282, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρέο «Ε1» θαη «Ε2» 

Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο ζηνλ ΚΟΛΠΟ ΣΧΝ ΚΟΡΑΛΛΗΧΝ, πνπ ζεκεηψλνληαη κε ηα ςεθία «Ε1» θαη «Ε2» θαη 
πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7283, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλεο κε ζεκαληήξεο. 

«Πεξηνρή «Ζ»: Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή ζηνλ θφιπν ησλ «ΠΟΣΗΜΧΝ» πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Ζ» θαη 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7267, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Ζ1» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΠΔΝΣΔ ΛΗΘΑΡΚΑ» κπξνζηά απφ ην μελνδνρείν «QUEEN’S 
BAY», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «Ζ1» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ 
ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5769, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Θ» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή κπξνζηά ζην μελνδνρείν «HELIOS BAY», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Θ» θαη 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7284, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Θ1» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΦΑΝΑΡΗ», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ςεθία «Θ1» θαη πιαηζηψλεηαη κε 
θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6090, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε 
ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρέο «Η1» θαη «Η2» 

Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο κεηαμχ ηνπ πγθξνηήκαηνο «ΜΑΡΗΝΑ ΚΟΤΧΡΣ» θαη ηνπ μελνδνρείνπ «ALEXANDER 
THE GREAT», κπξνζηά απφ ηα Γεκνηηθά Λνπηξά, πνπ ζεκεηψλνληαη κε ηα ςεθία «Η1» θαη «Η2» θαη 
πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5927, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλεο κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Κ» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή ζηελ πεξηνρή «ΒΡΤΟΤΘΚΗΑ», κεηαμχ ηνπ μελνδνρείνπ «ALEXANDER THE GREAT» θαη 
ηνπ ΟΓΑΠ, πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Κ» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ 
Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6089, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 
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Πεξηνρέο «Λ1» θαη «Λ2» 

Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο κπξνζηά ζηα μελνδνρεία «PAPHOS AMATHUS» θαη «RANIA» πνπ ζεκεηψλνληαη κε ηα 
ςεθία «Λ1» θαη «Λ2» θαη πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα 
αξηζκφ 5975, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλεο κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρέο «Μ1», «Μ2A» θαη «Μ2B» 

Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο ζηελ ηνπνζεζία «ΠΑΥΤΑΜΜΟ» κεηαμχ ησλ μελνδνρείσλ «LEDRA» θαη «PIONEER» 
πνπ ζεκεηψλνληαη κε ηα ςεθία «Μ1» «Μ2A» θαη «Μ2B» θαη πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ 

Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7286, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλεο κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Ν1» θαη «Ν2» 

Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΓΔΡΟΣΕΖΠΗΑ», δπηηθά θαη αλαηνιηθά ηεο  ηνπξηζηηθήο πιαδ 
Γεξνζθήπνπ, πνπ ζεκεηψλνληαη κε ηα ςεθία «Ν1» θαη «Ν2» θαη πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην 
Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7285, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλεο κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρέο «Ξ1» θαη «Ξ2» 

Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο θνληά ζηνλ ΚΟΛΠΟ ΣΖ ΣΗΜΖ, πνπ ζεκεηψλνληαη κε ηα ςεθία «Ξ1» θαη «Ξ2» θαη 
πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5598, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλεο κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρέο «Ο1» θαη «Ο2» 

Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο θνληά ζην ΑΛΗΔΤΣΗΚΟ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ ΠΧΜΟΤ, πνπ ζεκεηψλνληαη κε ηα ςεθία «Ο1» θαη 
«Ο2» θαη πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 5931, 
φπσο είλαη νξηνζεηεκέλεο κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Π» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζην Γαζχιιην «RANDI FOREST» πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Π» θαη 
πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 6478, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλε κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Ρ» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΑΜΜΟΥΧΝ» πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Ρ» θαη πιαηζηψλεηαη 
κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7106, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε 
ζεκαληήξεο. 

Αληίγξαθν ησλ ζρεδίσλ κε αχμνληεο αξηζκνχο 7218, 5495, 5976, 2089, 7282, 7283, 7267, 5769, 7284, 6090, 

5927, 6089, 5975, 7286, 7285, 5598, 5931, 6478 θαη 7106, βξίζθεηαη γηα επηζεψξεζε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν 
πξφζσπν ζην Γξαθείν Δπάξρνπ Πάθνπ. 

ΜΔΡΟ V – ΔΠΑΡΥΗΑ ΛΔΤΚΧΗΑ 

Πεξηνρέο «Α1» θαη «Α2» 

Οη ζαιάζζηεο πεξηνρέο θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΧΜΔΓΑ», πνπ ζεκεηψλνληαη κε ηα ςεθία «Α1» θαη «Α2» θαη 
πιαηζηψλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7102, φπσο είλαη 
νξηνζεηεκέλεο κε ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Β» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζην ΛΗΜΑΝΑΚΗ πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Β» θαη πιαηζηψλεηαη κε θφθθηλν 
ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7103, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε 
ζεκαληήξεο. 

Πεξηνρή «Γ» 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηελ ηνπνζεζία «ΚΡΤΟΝΔΡΗ», πνπ ζεκεηψλεηαη κε ην ςεθίν «Γ» θαη πιαηζηψλεηαη 
κε θφθθηλν ρξψκα ζην Κπβεξλεηηθφ Υσξνκεηξηθφ ρέδην κε αχμνληα αξηζκφ 7104, φπσο είλαη νξηνζεηεκέλε κε 
ζεκαληήξεο. 

Αληίγξαθν ησλ ζρεδίσλ κε αχμνληεο αξηζκνχο 7102, 7103, θαη 7104 επξίζθεηαη γηα επηζεψξεζε απφ θάζε 
ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ζην Γξαθείν Δπάξρνπ Λεπθσζίαο. 

______________ 

Έγηλε ζηηο 12 Μαΐνπ, 2014. 

(Τ..Δ 12.06.004.26) 
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Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
1445 Λευκωσία, Σηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα 

Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00. 
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