
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 163/2021 
Αρ. 5502, 23.4.2021 

Αριθμός 163 

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 72 ΤΟΥ 1968, 12 ΤΟΥ 1986 ΚΑΙ 43(Ι) ΤΟΥ 2017)  
                               _________________

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 
 

Η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες  που  χορηγούνται σ’  αυτή  δυνάμει του 
άρθρου 3 των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968, του 1986 και του 2017 εκδίδει το 
ακόλουθο Διάταγμα: 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Προστασίας των Λουομένων στη Θάλασσα (Αμμόχωστος, Λεμεσός, 
Λάρνακα, Πάφος και Λευκωσία) Διάταγμα του 2021. 

2. Οι περιοχές που περιγράφονται στον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος κηρύσσονται ως επιφυλαχθείσες αποκλειστικά 
για λουομένους στη θάλασσα μεταξύ των ωρών 6:00 π.μ. και 08.30 μ.μ. κάθε ημέρας.  Οι περιοχές αυτές καθορίζονται επί 
τόπου με πινακίδες πάνω στην παραλία και με σημαντήρες μέσα στη θάλασσα χρώματος πορτοκαλί, ροζ, κίτρινου ή 
άσπρου, στους οποίους αναγράφονται τα ψηφία E.M.S/Η.Μ.Υ . 

3.  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει 
στις 30 Νοεμβρίου, 2021. Όσον αφορά τις περιοχές «Ξ2», «Ο1» και «Ο2» και «Τ» της επαρχίας Πάφου για τις οποίες το 
παρόν Διάταγμα θα λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και για  τις περιοχές «Α1», «Δ», «Ξ1», «Π» και «Ρ»  της επαρχίας 
Πάφου το παρόν διάταγμα θα λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2021.Για τις περιοχές της Επαρχίας Λάρνακας το παρόν διάταγμα 
θα λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2021. Για τις περιοχές της επαρχίας Λεμεσού «Α3», «Α6», «Α7», «Α8», «Α9», «Α10»,«Α11», 
«Α16», «Α17», «Β», το παρόν Διάταγμα θα λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2021, ενώ για  τις περιοχές «Γ1», «Γ2», «Γ3», της 
επαρχίας Λεμεσού το παρόν Διάταγμα θα λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2021. Για τις περιοχές «Α1», «Α5» και «Α13» της 
επαρχίας Λεμεσού, η ισχύς του παρόντος Διατάγματος θα παραμείνει ολόχρονα. . Για τις περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας 
«Α1», «Α2», «Β» και «Γ»,  η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει στις 19 Ιουνίου μέχρι τις 21 Ιουνίου 2021 και την 1η 
Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021. 

4. Νοείται ότι για την καλύτερη προστασία των λουομένων, συνιστάται η παράλληλη λειτουργία μονάδων διάσωσης 
λουομένων, στις θαλάσσιες περιοχές που αναφέρονται στο Διάταγμα.  

5. Για την εγκατάσταση αγωγού και καλωδίου μέσα στο πλαίσιο του έργου «Peacemed»  στην περιοχή Ν2 της Γεροσκήπου, 
αναστέλλεται η ισχύς του παρόντος Διατάγματος από τις 3 Απριλίου μέχρι τις 24 Απριλίου 2021. 

Για την πραγματοποίηση των Παγκύπριων Αγώνων Κανό/Καγιάκ και άλλων εκδηλώσεων,  η ισχύς του παρόντος 
Διατάγματος αναστέλλεται  κατά τις κάτωθι ημερομηνίες/ ώρες:   

 

Α/Α ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣEI 
ΤOΝ ΑΓΩΝΑ  / ΕΚΔΗΛΩΣΗ  

1. Α4 Λεμεσός 30/5/2021 
Από 7.30π.μ. -11.00π.μ.  

Αγώνες Κανό/Καγιάκ 

2. Α4 Λεμεσός 28/8- 5/9/2021 
Από 7.30π.μ. -13.00μ.μ 

Αγώνες Κανό/Καγιάκ 

3. Α4 Λεμεσός 14/11/2021 
Από 7.30π.μ-11.00π.μ 

Αγώνες Κανό/Καγιάκ 

4. Α11-Α16 31/10/2021 
Από 07.30π.μ-13.00μμ 

Αγώνες Κανό/Καγιάκ 

5. Α1 Λεμεσός 13/11/2021 
Από 8.00π.μ. – 1.00μ.μ. 

Όμιλος χειμερινών κολυμβητών 
Λεμεσού, «Ακτή Ολυμπίων» 
«Worldwide Aquathon Day 2021» 
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ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
 

Περιοχή «Α» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΑΡΜΥΡΟΠΗΓΑΔΟ» Παραλιμνίου, βόρεια των εγκαταστάσεων της Μ.Μ.Α.Δ., 
που σημειώνεται με το ψηφίο «Α» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
7384, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Α1» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΑΡΜΥΡΟΠΗΓΑΔΟ» Παραλιμνίου, νότια των εγκαταστάσεων της Μ.Μ.Α.Δ., 
γνωστή ως «ΚΑΠΠΑΡΗ» που σημειώνεται με το ψηφίο «Α1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό 
Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7384, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Α2» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΣΚΟΥΤΑΡΟΣΠΗΛΙΟΙ» Παραλιμνίου, που σημειώνεται με το ψηφίο «Α2» και 
πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7384, όπως είναι οριοθετημένη με 
σημαντήρες. 

Περιοχή «Β» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Παραλιμνίου, που σημειώνεται με το ψηφίο «Β» και 
πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7970, όπως είναι οριοθετημένη με 
σημαντήρες. 

Περιοχή «Γ» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στις πολυκατοικίες «ΚΟΥΖΑΛΗ», που σημειώνεται με το ψηφίο «Γ» και πλαισιώνεται με κόκκινο 
χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7386, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Δ» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΚΟΥΜΟΥΛΛΗ», που σημειώνεται με το ψηφίο «Δ» και πλαισιώνεται με 
κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7386, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Ε» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο «GOLDEN COAST», που σημειώνεται με το ψηφίο «Ε» και πλαισιώνεται με 
κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7897, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχές «Ζ1 και Ζ2» 

Οι θαλάσσιες περιοχές από το κέντρο «ΚΑΛΑΜΙΕΣ» μέχρι τον κόλπο της τοποθεσίας «ΜΑΡΛΙΤΑ» Παραλιμνίου, που 
σημειώνονται με τα ψηφία «Ζ1 και Ζ2» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στα Ειδικά Κτηματικά Σχέδια με αύξοντα 
αριθμό 7895 και 7896, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες.  

Περιοχές «Θ1-Θ3» και «Θ4» 

Οι θαλάσσιες περιοχές γνωστές ως «ΦΛΑΜΙΓΚΟ ΜΠΕΗ» κοντά στην τοποθεσία «ΒΡΥΣΗ», που σημειώνονται με τα ψηφία 
«Θ1-Θ3» και «Θ4» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7971, όπως είναι 
οριοθετημένες με σημαντήρες. 

Περιοχές «Ι1», «Ι2» και «Ι3» 

Οι θαλάσσιες περιοχές γνωστές ως «ΠΡΩΤΑΡΑΣ», που σημειώνονται με τα ψηφία «Ι1»,«Ι2» και «Ι3» και πλαισιώνονται 
με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7955 όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. 

Περιοχή «ΙΑ» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο «ΝΤΕ ΚΩΣΤΑ», που σημειώνεται με τα ψηφία «ΙΑ» και πλαισιώνεται με κόκκινο 
χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7595, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες.  

Περιοχή «Κ1» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην κατοικία Χ" ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, που σημειώνεται με τα ψηφία «Κ1» και πλαισιώνεται με 
κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7390, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 
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Περιοχή «Κ2» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο «CAVO MARIS», που σημειώνεται με τα ψηφία «Κ2» και πλαισιώνεται με 
κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7390, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Λ» 

Η θαλάσσια περιοχή από την τοποθεσία «ΝΗΣΙΑ» μέχρι την τοποθεσία «ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ» Παραλιμνίου, που σημειώνεται 
με το ψηφίο «Λ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7390, όπως είναι 
οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Μ1» 

Η θαλάσσια περιοχή απέναντι από το ξενοδοχείο «CHRYSLAND» στον Πρωταρά, που σημειώνεται με τα ψηφία «Μ1» και 
πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7391, όπως είναι οριοθετημένη με 
σημαντήρες. 

Περιοχή «Ν» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΚΟΝΝΟΣ» Παραλιμνίου, που σημειώνεται με το ψηφίο «Ν» και πλαισιώνεται 
με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7392, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Ν1» 

Η θαλάσσια περιοχή στο Κάβο Γκρέκο τοποθεσία «ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» που σημειώνεται με το ψηφίο «Ν1» και πλαισιώνεται 
με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7373, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Ξ» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κέρμια και στην τοποθεσία «ΛΙΝΑΡΑ» προς το Κάβο Γκρέκο, που σημειώνεται με το 
ψηφίο «Ξ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7374, όπως είναι 
οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Ξ1» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΑΜΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ» δυτικά του ξενοδοχείου ΚΕΡΜΙΑ, που 
σημειώνεται με τα ψηφία «Ξ1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7375, 
όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Ξ2» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΑΜΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ» ανατολικά του ξενοδοχείου «SUN GARDEN», 
που σημειώνεται με τα ψηφία «Ξ2» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
7375, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχές «Ο1», «Ο2» και «Ο3» 

Οι θαλάσσιες περιοχές μεταξύ του αλιευτικού καταφυγίου της Αγίας Νάπας και του ξενοδοχείου «GRECIAN BAY», που 
σημειώνονται με τα ψηφία «Ο1», «Ο2» και «Ο3» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με 
αύξοντα αριθμό 7376, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. 

Περιοχή «Π» 

Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του ξενοδοχείου «PIERANN» και της περιοχής «ΠΕΡΝΕΡΑ» Αγίας Νάπας που σημειώνεται 
με το ψηφίο «Π» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7377, όπως είναι 
οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Ρ» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο κέντρο «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ», που σημειώνεται με το ψηφίο «Ρ» και πλαισιώνεται με κόκκινο 
χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7378, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Σ» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην παραλία «ΝΗΣΙ», που σημειώνεται με το ψηφίο «Σ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα 
στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7379, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 
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Περιοχές «Τ1» και «Τ2» 

ΟΙ θαλάσσιες περιοχές κοντά στην τοποθεσία «ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ», που σημειώνονται με τα ψηφία «Τ1»  «Τ2» και 
πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7380, όπως είναι οριοθετημένες με 
σημαντήρες. 

Περιοχή «Υ» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο «DOME», που σημειώνεται με το ψηφίο «Υ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα 
στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7381, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Φ» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ» Σωτήρας, που σημειώνεται με το ψηφίο «Φ» και πλαισιώνεται 
με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7371, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Φα» 

Η θαλάσσια περιοχή «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» παρά την τοποθεσία «ΣΤΑΥΡΩΤΑ» Σωτήρας, που σημειώνεται με τα ψηφία «Φα» 
και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7370, όπως είναι οριοθετημένη με 
σημαντήρες. 

Περιοχή «Φ1» 

Η θαλάσσια περιοχή παρά την τοποθεσία «ΚΑΤΕΡΚΟ» στη Σωτήρα, που σημειώνεται με τα ψηφία «Φ1» και πλαισιώνεται 
με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7370, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Φ2» 

Η θαλάσσια περιοχή παρά τις κατοικίες «ΔΙΟΝΥΣΗ ΤΟΥΜΑΖΗ» στη Σωτήρα, που σημειώνεται με τα ψηφία «Φ2» και 
πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7370, όπως είναι οριοθετημένη με 
σημαντήρες. 

Περιοχή «Χ» 

Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, που σημειώνεται με το ψηφίο «Χ» και 
πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7372, όπως είναι οριοθετημένη με 
σημαντήρες. 

Περιοχή «Χ1» 

Η θαλάσσια περιοχή παρά τις τουριστικές κατοικίες «ΑΝΤΡΕΑ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΗ» στη Σωτήρα, που σημειώνεται με τα ψηφία 
«Χ1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7372, όπως είναι οριοθετημένη 
με σημαντήρες. 

 
Αντίγραφο των σχεδίων με αύξοντες αριθμούς 7384, 7970, 7386, 7387 ,7895, 7896, 7971, 7955, 7390, 7391, 7392, 7373, 
7374, 7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7380, 7381, 7371, 7370, 7372 και 7595  βρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο Γραφείο Επάρχου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ  
Περιοχή Α1 
 Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του ανατολικού άκρου της επίχωσης του μόλου Λεμεσού και του ανατολικού άκρου του 
παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 8 και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο 
με αύξοντα αριθμό 7496, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 
 
 
Περιοχή Α2: 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 9 και του δυτικού 
άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό  10γ και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό 
Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7497, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 
 
Περιοχή Α3 
 Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 12  και του 
ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 13 και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο 
Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7498, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 
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Περιοχή Α4 
 Η θαλάσσια περιοχή που αρχίζει σε απόσταση 80 μέτρων ανατολικά του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την 
ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 13 και καταλήγει στο ανατολικό άκρο του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με 
αριθμό 18 και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7593, όπως είναι 
οριοθετημένη με σημαντήρες. 
 
Περιοχή Α5: 
 Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 19 και του 
ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό  22 και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο 
Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7500, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 
 
Περιοχή Α6: 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 23 και του 
ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 24 και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο 
Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7501, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 
 
Περιοχή Α7 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 24α και του 
ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 26 και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο 
Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7502, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 
 
Περιοχή Α8 
Η θαλάσσια περιοχή 20 μέτρα ανατολικά του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 
26 μέχρι το ανατολικό άκρο του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό  31 και πλαισιώνεται με κόκκινο 
χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7503, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι,  σε αυτή την Περιοχή εκεί που θα διεξάγονται εργασίες κατασκευής παράλληλων κυματοθραυστών, με 
ταυτόχρονη κατεδάφιση κάθετων προβόλων , μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών η χρήση της παραλίας από 
λουόμενους, θα επιτρέπεται μόνο στις περιοχές που δεν καθορίζονται ως ‘χώρος εργασιών’ . 
 
Περιοχή Α9 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 32 και του 
ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 32 και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο 
Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7504, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 
 
Περιοχή Α10 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 33 και του 
ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 36 και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο 
Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7505, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 
 
Περιοχή Α11 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 38 και του 
ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 39 και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο 
Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7506, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 
 
Περιοχή Α12 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 40 και του 
ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 45 και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο 
Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7507, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 
 
Περιοχή Α13 
 Η θαλάσσια περιοχή 30 μέτρα ανατολικά του ανατολικού άκρου του παράλληλου προς την ακτή κυματοθραύστη με αριθμό 
45, μέχρι 30 μέτρα δυτικά του δυτικού άκρου του πρώην εστιατορίου ‘’Santa Barbara’’    και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα 
στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7508, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 
 
 
Περιοχή Α14 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του δυτικού άκρου του πρώην εστιατορίου  ‘’Santa Barbara’’ και του ανατολικού άκρου του 
ξενοδοχείου ‘’Grand Resort’’ και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7509, 
όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 
 
Περιοχή Α15 
 Η θαλάσσια περιοχή 30 μέτρα ανατολικά του ανατολικού άκρου του ξενοδοχείου ‘’Grand Resort’’ μέχρι τη δυτική πλευρά 
της μαρίνας του ξενοδοχείου ‘’St Raphael’’ και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα 
αριθμό 7510, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 
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Περιοχή Α16 
Η θαλάσσια περιοχή 35 μέτρα ανατολικά της ανατολικής πλευράς της μαρίνας του ξενοδοχείου ‘’St Raphael’’ μέχρι 30 
μέτρα πριν τη δυτική πλευρά του ξενοδοχείου ‘’Le Meridien’’ και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό 
Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7511, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 
 
Περιοχή Α17 
 Η θαλάσσια περιοχή 60 μέτρα ανατολικά της δυτικής πλευράς του ξενοδοχείου ‘’Le Meridien’’ μέχρι τη δυτική πλευρά του 
ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Μονής και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
7511, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 
 
Περιοχή Β 
Η θαλάσσια περιοχή γνωστή ως ‘’ΓΚΑΒΕΡΝΟΡΣ ΜΠΗΤΣ’’ μεταξύ της νοτιοανατολικής γωνίας του τεμαχίου 168 του 
Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου 55/43 και της νοτιοδυτικής γωνιάς του τεμαχίου 192 του κυβερνητικού χωρομετρικού 
σχεδίου 55/35 και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7751, όπως είναι 
οριοθετημένη με σημαντήρες. 
 
Περιοχές Γ1, Γ2, Γ3 
Οι Θαλάσσιες περιοχές γνωστές ως ‘’ΚΟΛΠΟΣ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ’’ οι οποίες πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό 
Χωρομετρικό Σχέδιο (57/14) με αύξοντα αριθμό 7513, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. 
 
Αντίγραφο των σχεδίων με αύξοντες αριθμούς 7496, 7497, 7498, 7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 
7509, 7510, 7511, 7751 , 7513, και 7593  βρίσκονται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο Γραφείο 
Επάρχου Λεμεσού. 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
Περιοχή «1» 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του συνόρου της Βρετανικής Βάσης Δεκέλειας και του ξενοδοχείου «GOLDEN BAY», που 
σημειώνεται με το ψηφίο «1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7393, 
όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «2» 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ των ξενοδοχείων «GOLDEN BAY» και «LORDOS», που σημειώνεται με το ψηφίο «2» και 
πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7393, όπως είναι οριοθετημένη με 
σημαντήρες. 

Περιοχή «3» 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ των ξενοδοχείων «LORDOS» και «BEAU RIVAGE», που σημειώνεται με το ψηφίο «3» και 
πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7393, όπως είναι οριοθετημένη με 
σημαντήρες. 

Περιοχή «4» 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ των ξενοδοχείων «BEAU RIVAGE» και «PALM BEACH» που σημειώνεται με το ψηφίο «4» 
και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7394, όπως είναι οριοθετημένη με 
σημαντήρες. 
  
Περιοχή «6Α» 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του ξενοδοχείου «PALM BEACH» και του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας, και έναντι  του νότιου 
συνόρου του τεμαχίου 609, Φ.Σχ.2-261-371, μέχρι έναντι του νοτιοανατολικού συνόρου του τεμαχίου 942, φ.Σχ. 2-259-
369,  που σημειώνεται με το ψηφίο «6Α» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα 
αριθμό 7954,  όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «7» 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας και των δεξαμενών καυσίμων ESSO, που σημειώνεται με το 
ψηφίο «7» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7396, όπως είναι 
οριοθετημένη με σημαντήρες.  
 
Περιοχές «8 Α και 8 Β» 
Οι θαλάσσιες περιοχές από τη ΜΑΡΙΝΑ Λάρνακας μέχρι το ξενοδοχείο ΑΤΗΕΝΕ και από το ξενοδοχείο ΑΤΗΕΝΕ μέχρι το 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ, που σημειώνονται με τα ψηφία «8 Α και 8Β» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό 
Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό  7397, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. 

Περιοχή «9» 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Αλιευτικού Καταφυγίου και του εστιατορίου «ΑΡΓΩ», που σημειώνεται με το ψηφίο «9» 
και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7398, όπως είναι οριοθετημένη με 
σημαντήρες. 
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Περιοχή «10» 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του εστιατορίου «ΑΡΓΩ» και της ανατολικής περίφραξης του Αεροδρομίου, που σημειώνεται 
με το ψηφίο «10» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7399, όπως είναι 
οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «11» 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της νότιας περίφραξης του Αεροδρομίου και του παλαιού παρατηρητηρίου πεδίου βολής 
«SPYROS BEACH», που σημειώνεται με το ψηφίο «11» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο 
με αύξοντα αριθμό 7400, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «12» 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του παλαιού παρατηρητηρίου πεδίου βολής «SPYROS BEACH» και της «ORPHANI LAKE», 
που σημειώνεται με το ψηφίο «12» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
7401, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «13» 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της «ORPHANI LAKE» και του Τουριστικού Περιπτέρου Μενεού, που σημειώνεται με το ψηφίο 
«13», και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7976, όπως είναι οριοθετημένη 
με σημαντήρες. 

Περιοχή «13Α» 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Τουριστικού Περιπτέρου Μενεού και του «Spyros Seaside Mansions» , που σημειώνεται 
με το ψηφίο «13Α», και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7977, όπως είναι 
οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «14» 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Οικιστικού συγκροτήματος «Spyros Seaside Mansions» στο Μενεού και της παραλιακής 
περιοχής «Περβολιών» έναντι του Πύργου και έναντι του τεμαχίου 512  Φ. Σχ. 2 -255 – 355,και του οικιστικού 
συγκροτήματος «Spyros Seaside Manors» που σημειώνεται με το ψηφίο «14» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο 
Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7820,  όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «15» 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της παραλιακής περιοχής «Περβολιών» έναντι του Πύργου και έναντι του τεμαχίου 512, Φ. 
Σχ. 2 – 255 – 355 και του οικιστικού συγκροτήματος «Spyros Seaside Manors» και έναντι του Faros Beach στην παραλία 
Περβολιών που σημειώνεται με το ψηφίο «15» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο ειδικό κτηματικό σχέδιο με αύξοντα 
αρ. 7821, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «17 Α1 » 
Η θαλάσσια περιοχή από το νότιο σύνορο του τεμαχίου 323, έναντι του νότιου συνόρου του τεμαχίου 336, Φ.Σχ. 2-252-
354, μέχρι το νότιο σύνορο του τεμαχίου 323, έναντι του νότιου συνόρου του τεμαχίου 321, παρά το ποταμό Τρέμιθο και 
τοποθεσία “Aμμος”, που σημειώνεται με το ψηφίο «17 Α1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο 
με αύξοντα αριθμό 7952, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «17 Α2» 
Η θαλάσσια περιοχή έναντι του ανατολικού συνόρου του τεμαχίου 396, Φ.Σχ. 2-255-354, μέχρι έναντι του νότιου συνόρου 
του τεμαχίου 337, Φ.Σχ.2-252-354,  που σημειώνεται με το ψηφίο «17 Α2» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό 
Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7953, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «18» 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της τοποθεσίας «SARANDASKALIN» παρά τον Ποταμό Τρέμιθο και της περιοχής «Κοκκινάδι» 
που σημειώνεται με τα ψηφία «18» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
7406, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «19» 
Η θαλάσσια περιοχή  από την τοποθεσία «Παρασόλια», έναντι του κοινού συνόρου των τεμ. 103 και 104, Φ. Σχ. 50/53 
στους Σοφτάδες, μέχρι την παραλία Πετούντας στον Μαζωτό, πλησίον του οικιστικού συγκροτήματος Elysium gardens 
έναντι του τεμ. 304 που πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7719, όπως είναι 
οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «19Α» 
Η θαλάσσια περιοχή  από την παραλία Πετούντας στο Μαζωτό, πλησίον του οικιστικού συγκροτήματος  Elysium gardens,  
έναντι του τεμ. 304, μέχρι το ακρωτήριο Πετούντα που σημειώνεται με τα ψηφία «19Α» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα 
στο ειδικό κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7719, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες.  

Περιοχή «20Α» 
Η θαλάσσια περιοχή στην τοποθεσία «ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΦΚΑΛΙΑ» στα όρια των χωριών Αλαμινού-Μαζωτού, ανατολικά των 
κυματοθραυστών στην Αλαμινό, που σημειώνεται με τα ψηφία «20Α» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό 
Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7408, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 
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Περιοχή «20Β1» 
Η θαλάσσια περιοχή στην τοποθεσία «ΛΑΤΟΥΡΟΣ ΤΣΙΦΛΙΚ» στην Αλαμινό, αριστερά του ξενοδοχείου «ALTIANA» που 
σημειώνεται με τα ψηφία «20Β1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7408, 
όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «20Β2» 
Η θαλάσσια περιοχή στην τοποθεσία «ΛΑΤΟΥΡΟΣ ΤΣΙΦΛΙΚ» στην Αλαμινό, μπροστά και δεξιά του  ξενοδοχείου 
«ALTIANA» που σημειώνεται με τα ψηφία «20Β2» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με 
αύξοντα αριθμό 7408, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «20Γ» 
Η θαλάσσια περιοχή Αγίου Θεοδώρου από το Κοινοτικό παραλιακό  πάρκο  στην περιοχή «ΠΛΑΤΥ» μέχρι τις 
εγκαταστάσεις της ΕΛΔΥΚ στην τοποθεσία «ΝΙΟΛΙΜΑ», που σημειώνεται με τα ψηφία «20Γ» και πλαισιώνεται με κόκκινο 
χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7591, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες.  

Περιοχή «20Δ» 
Η θαλάσσια περιοχή Μαρωνίου στην τοποθεσία Γιαλός που σημειώνεται με τα ψηφία «20Δ» και πλαισιώνεται με κόκκινο 
χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7410, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «21» 
Η θαλάσσια περιοχή ανατολικά του αλιευτικού καταφυγίου του χωριού ΖΥΓΙ, που σημειώνεται με τα ψηφία «21» και 
πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7411,  όπως είναι οριοθετημένη με 
σημαντήρες. 

Περιοχή «22» 
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ του αλιευτικού καταφυγίου του χωριού ΖΥΓΙ και του κοινού συνόρου μεταξύ των τεμαχίων 418 
και 337 στην τοποθεσία «ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ» της κοινότητας Ζυγίου, που σημειώνεται με τα ψηφία «22» και πλαισιώνεται 
με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7411,  όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Αντίγραφο των σχεδίων με αύξοντες αριθμούς 7393, 7394, 7954, 7396, 7397, 7398, 7399, 7400, 7401, 7976, 7977, 7820, 
7821, 7952, 7953, 7406, 7719, 7408, 7591, 7410,7411  βρίσκονται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
στο Γραφείο του Επάρχου Λάρνακας. 

ΜΕΡΟΣ IV - ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 

Περιοχές «Α1»  
Η θαλάσσια περιοχή στην Πόλη Χρυσοχούς, που σημειώνεται με το ψηφίο «Α1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο 
Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7688 όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχές «Α2»  
Η θαλάσσια περιοχή στην Πόλη Χρυσοχούς, που σημειώνεται με το ψηφίο «Α2» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο 
Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7714όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχές «Β1 και Β2» 
Οι θαλάσσιες περιοχές κοντά στην τοποθεσία «ΛΑΤΣΙ» που σημειώνονται με τα ψηφία «Β1 και Β2» και πλαισιώνονται με 
κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7892, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. 

Περιοχές «Γ1», «Γ2» και «Γ3» 
Οι θαλάσσιες περιοχές κοντά στην τοποθεσία «ΠΟΤΑΜΟΙ» στο Νέο Χωρίο,  που σημειώνονται με τα ψηφία «Γ1», «Γ2» 
και «Γ3» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5976, όπως είναι 
οριοθετημένες με σημαντήρες. 

Περιοχή «Δ» 
Η θαλάσσια περιοχή κοντά στα «ΛΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ», που σημειώνεται με τα ψηφία «Δ» και πλαισιώνεται με 
κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 2089, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχές «Ε1»και «Ε2» 
Οι θαλάσσιες περιοχές κοντά στο κέντρο «CORALLIA» και στο ξενοδοχείο «CORAL BEACH» στην Πέγεια, που 
σημειώνονται με τα ψηφία «Ε1» και «Ε2» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα 
αριθμό 7687, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. 

Περιοχές «Ζ1» και «Ζ2» 
Οι θαλάσσιες περιοχές στον «ΚΟΛΠΟ ΤΩΝ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ» στην Πέγεια,  που σημειώνονται με τα ψηφία «Ζ1» και «Ζ2» 
και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7283, όπως είναι οριοθετημένες με 
σημαντήρες. 

«Περιοχή «Η»: Η θαλάσσια περιοχή στον κόλπο των «ΠΟΤΙΜΩΝ» στην Κισσόνεργα, που σημειώνεται με το ψηφίο «Η» 
και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7267, όπως είναι 
οριοθετημένη με σημαντήρες. 
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Περιοχή «Η1» 
Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΠΕΝΤΕ ΛΙΘΑΡΚΑ» μπροστά από το ξενοδοχείο «QUEEN’S BAY» στη 
Κισσόνεργα,  που σημειώνεται με τα ψηφία «Η1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με 
αύξοντα αριθμό 5769, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Θ» 
Η θαλάσσια περιοχή μπροστά στο ξενοδοχείο «HELIOS BAY» στη Λέμπα και Χλώρακα, που σημειώνεται με το ψηφίο 
«Θ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7284, όπως είναι οριοθετημένη 
με σημαντήρες. 

Περιοχή «Θ1» 
Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΦΑΝΑΡΙ» στην Πάφο, που σημειώνεται με τα ψηφία «Θ1» και πλαισιώνεται 
με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 6090, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Παλαιόκαστρα»- “VENUS” 
Η θαλάσσια περιοχή μπροστά από το ξενοδοχείο «VENUS» στην Πάφο, που σημειώνεται με την ονομασία «VENUS»  και 
πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7819, όπως είναι οριοθετημένη με 
σημαντήρες. 

Περιοχές «Ι1» και «Ι2» 
Οι θαλάσσιες περιοχές μεταξύ του Συγκροτήματος «ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΩΡΤ» και του ξενοδοχείου «ALEXANDER THE 
GREAT», μπροστά από τα Δημοτικά Λουτρά στην Πάφο, που σημειώνονται με τα ψηφία «Ι1» και «Ι2» και πλαισιώνονται 
με κόκκινο χρώμα στα Ειδικά Κτηματικά Σχέδια με αύξοντα αριθμό 7520 και 7521, όπως είναι οριοθετημένες με 
σημαντήρες. 

Περιοχή «Κ» 
Η θαλάσσια περιοχή στην περιοχή «ΒΡΥΣΟΥΘΚΙΑ», μεταξύ του ξενοδοχείου «ALEXANDER THE GREAT» και του 
ΣΟΔΑΠ στην Πάφο, που σημειώνεται με το ψηφίο «Κ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο 
με αύξοντα αριθμό 7816, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχές «Λ1» και «Λ2» 
Οι θαλάσσιες περιοχές μπροστά στα ξενοδοχεία «OLYMPIC LAGOON» και «RANIA» στην Κάτω Πάφο,  που σημειώνονται 
με τα ψηφία «Λ1» και «Λ2» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5975, 
όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. 

Περιοχή «Μ1» 
Η θαλάσσια περιοχή στην τοποθεσία «ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ» μεταξύ των ξενοδοχείων «LEDRA» και «PIONEER» που 
σημειώνεται με το ψηφίο «Μ1» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7894 
στη Γεροσκήπου, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Μ2» 
Η θαλάσσια περιοχή στην τοποθεσία «ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ» μεταξύ των ξενοδοχείων «LEDRA» και «PIONEER» που 
σημειώνεται με το ψηφίο «Μ2» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7891 
στη Γεροσκήπου, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες 

Περιοχή «Ν1» και «Ν2» 
Οι θαλάσσιες περιοχές κοντά στην τοποθεσία «ΓΕΡΟΤΖΗΠΙΑ», δυτικά και ανατολικά της  τουριστικής πλαζ Γεροσκήπου, 
που σημειώνονται με τα ψηφία «Ν1» και «Ν2» και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με 
αύξοντα αριθμό 7818, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. 

Περιοχές «Ξ1» και «Ξ2» 
Οι θαλάσσιες περιοχές κοντά στον «ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ», που σημειώνονται με τα ψηφία «Ξ1» και «Ξ2» και 
πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5598, όπως είναι οριοθετημένες με 
σημαντήρες. 

Περιοχές «Ο1» και «Ο2» 
Οι θαλάσσιες περιοχές κοντά στο «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΩΜΟΥ», που σημειώνονται με τα ψηφία «Ο1» και «Ο2» 
και πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 5931, όπως είναι οριοθετημένες με 
σημαντήρες. 

Περιοχή «Π» 
Η θαλάσσια περιοχή μπροστά από το εστιατόριο «SANTA BARBARA» στην Αργάκα, που σημειώνεται με το ψηφίο «Π» 
και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7689, όπως είναι οριοθετημένη με 
σημαντήρες. 
 
Περιοχή «Ρ» 
Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΑΜΜΟΧΩΝ» στα Μανδριά, που σημειώνεται με το ψηφίο «Ρ» και 
πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7106, όπως είναι οριοθετημένη με 
σημαντήρες. 
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Περιοχή «Σ» 
Η θαλάσσια περιοχή «Καφίζης» μπροστά στο Τουριστικό συγκρότημα «Cap. St. Georges» στην Πέγεια, που πλαισιώνεται 
με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7515, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες.   

Περιοχή «Τ» 
Η θαλάσσια περιοχή στη Γυαλιά, που σημειώνεται με το ψηφίο «Τ» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό 
Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7951, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες.   

Αντίγραφο των σχεδίων με αύξοντες αριθμούς  7688,7714, 7892 5976,2089,7687, 7283, 7267, 5769, 7284, 6090, 7819, 
7520, 7521,7816, 5975, 7891, 7894, 7818, 5598, 5931, 7689, 7106, 7515 και 7951 βρίσκονται για επιθεώρηση από κάθε 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο Γραφείο Επάρχου Πάφου. 

ΜΕΡΟΣ V – ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Περιοχές «Α1» και «Α2» 
Οι θαλάσσιες περιοχές κοντά στην τοποθεσία «ΩΜΕΓΑ», που σημειώνονται με τα ψηφία «Α1» και «Α2» και πλαισιώνονται 
με κόκκινο χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7102, όπως είναι οριοθετημένες με σημαντήρες. 

Περιοχή «Β» 
Η θαλάσσια περιοχή κοντά στο ΛΙΜΑΝΑΚΙ που σημειώνεται με το ψηφίο «Β» και πλαισιώνεται με κόκκινο χρώμα στο 
Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7103, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες. 

Περιοχή «Γ» 
Η θαλάσσια περιοχή κοντά στην τοποθεσία «ΚΡΥΟΝΕΡΙ», που σημειώνεται με το ψηφίο «Γ» και πλαισιώνεται με κόκκινο 
χρώμα στο Ειδικό Κτηματικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 7104, όπως είναι οριοθετημένη με σημαντήρες.                                                                                                                                                                                  

Αντίγραφο των σχεδίων με αύξοντες αριθμούς 7102, 7103, και 7104 βρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο στο Γραφείο Επάρχου Λευκωσίας. 

_____________________ 

Έγινε στις  16 Απριλίου 2021. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ, 
Υπουργός Μεταφορών,  

Επικοινωνιών και Έργων. 
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