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Διάταγμα σύμφωνα με τις παραγράφους (στ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (κ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27. 
Προσθήκη νέων περιοχών 

Σχετικά με τη γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4524  
ημερομηνίας 11/1/2013, στο Μέρος Α προστίθενται οι πιο κάτω περιοχές: 
 

Μέρος Α 

Επαρχία Λευκωσίας 
1. Περιοχή Μύλοι 

Ολόκληρη η περιοχή που ξεκινά από τη συμβολή του κύριου δρόμου Αστρομερίτη – Τροόδους με το χωμάτινο 
δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Πέτρας πλησίον του κύριου δρόμου προς Ορκόντα, από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Λινού – 
Ορκόντα στην τοποθεσία "Ατσάς"· από εκεί με βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 1900 περίπου μέτρων (όρια 
επιτρεπόμενης περιοχής κυνηγίου) και βόρεια μέχρι τα όρια της Νεκρής Ζώνης. 

2. Κοκκινοτριμιθιά – Ανθούπολη  
Το όριο της περιοχής  αρχίζει από την συμβολή του δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς – Ανθούπολης με τον δρόμο προς 
τα κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς – 
Ανθούπολης μέχρι τον κυκλικό κόμβο Κοκκινοτριμιθιάς (περιοχή Ξενόπουλου) και βόρεια μέχρι τα όρια της 
Νεκρής Ζώνης. 

3. Σκουπιδότοπος Ατσά 
Το όριο της περιοχής αρχίζει, από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Αστρομερίτη – Τροόδους με το 
χωματόδρομο στην τοποθεσία “Λαξιές” που με βορειοδυτική κατεύθυνση οδηγεί στο ύψωμα “Κορωνιά” και στην 
κοινότητα Αγγολεμίου∙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση (κατά μήκος των ορίων της απαγορευμένης 
περιοχής κυνηγίου) κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε 
απόσταση 400 μέτρων περίπου, στην τοποθεσία “Βαρυγή”∙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 850 μέτρων περίπου, στην 
τοποθεσία “Γαδουροπνίκτης”∙ από εκεί με νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο που οδηγεί στην κοινότητα Πέτρας (όρια 
απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου) και βόρεια μέχρι τα όρια της Νεκρής Ζώνης. 

Επαρχία Λάρνακας 
1. Απαγόρευμένη περιοχή Παρσάτας-Καλαβασού (Απαγορευμένη ΑΑ6489) 

Το όριο της περιοχή αρχίζει από τη διασταύρωση του δρόμου Καλαβασού-υδατοφράκτη Καλαβασού-Παρσάτας 
με το όριο των επαρχιών Λεμεσού-Λάρνακας στην τοποθεσία «Αγία Μαρίνα.  Από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ορίου μέχρι το ανάχωμα του υδατοφράκτη Καλαβασού. Από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ποταμού Βασιλικού, που περνά από τον παλαιό μύλο του Μωυσή 
μέχρι τον μετρητή νερού στην τοποθεσία ¨Δικέφαλος». Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του χωματόδρομου ο οποίος περνά από τις τοποθεσίες ¨Μούττη της Φρακτής¨ και «Μακροχώραφα» και στη 
συνέχεια οδηγεί στη Λάγεια μέχρι τη συμβολή του με τον χωματόδρομο στην τοποθεσία «Νερό του Μασχαλά».  
Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες 
«Σπιλιάρκα», «Τράχωνας» και «Ἁγάσματα» μέχρι την πηγή των αγιασμάτων. Από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος της αντιπυρικής ζώνης μέχρι την τοποθεσία «Καυκαλιά» και από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του  πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες  «Κουφάρκακα», 
«Φρουντούς», «Μαντρες», «Πεταλεγή» και «Ασπρολάνονα» μέχρι το σημείο αρχής. 

2. Απαγορευμένη περιοχή Κοφίνου – Μαύρος Διποτάμου (Απαγορευμένη περιοχή 6727) 
Το  όριο της περιοχής αρχίζει από την υπόγεια διάβαση επί του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού  παρά 
την Κοφίνου που οδηγεί στον σκυβαλότοπο Κοφίνου και προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος της περίφραξης του 
αυτοκινητόδρομου μέχρι την αερογέφυρα της Σκαρίνου σε 1200 μέτρα και τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που 
οδηγεί στον υδατοφράκτη Διποτάμου∙ από εκεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά  μήκος 
του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον χωματόδρομο που οδηγεί στη Μονή 
Παναγίας Γαλακτοτροφούσας σε απόσταση 2300 μέτρων περίπου∙ από εκεί με βορειοανατολική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο, δυτικά και δίπλα από το αργάκι σε απόσταση 950 μέτρων περίπου∙ από εκεί με νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο του 
αναδασμού στη τοποθεσία ″Σιήσμα″∙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 450 μέτρων περίπου∙ από εκεί με 
νοτιοδυτική και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τη 
περίφραξη του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού στην τοποθεσία ″Λιβανιά″ και την υπόγεια γέφυρα 
κοφίνου όπου και το σημείο αρχής.  

Επαρχία Πάφου 
1. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του δρόμου που οδηγεί στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου με τον 

κύριο δρόμο Πέγειας – Κισσόνεργας. Ακολουθεί το πιο πάνω δρόμο μέχρι τον πάγκο του φράγματος.Από εκεί 
με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πάγκου και ακολούθως με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
φράγματος μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στη μάντρα του Εγγλεζάκη και περνά από την περιοχή Βαθκιές. 
Ακολουθεί το πιο πάνω χωματόδρομο μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο Τάλας – Λουτρά του Άδωνη. 
Από εκεί ακολουθεί με νότια κατεύθυνση τον πιο πάνω χωματόδρομο που περνά από την τοποθεσία 
Ραχόκαμπος και Σπηλιού μέχρι την Τάλα. Ακολούθως το δρόμο που οδηγεί στην Κισσόνεργα και περνά από τα 



αντλιοστάσια μέχρι την Κισσόνεργα.Από εκεί ακολουθεί το κύριο δρόμο Κισσόνεργας – Πέγειας μέχρι το δρόμο 
που οδηγεί στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου που είναι και το σημείο αρχής. 
 
 

 
                                                                                                                                                  (ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΡΟΥ) 

Προϊστάμενος Ταμείου Θήρας 
 


