
 

 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2003 – 2021 

Ν.152 (Ι) ΤΟΥ 2003 – 2021 
………………….. 

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τις παραγράφους (στ), 
(ζ), (η), (θ), (ι) και (κ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27 των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 
Νόμων του 2003 – 2021 και σε συνέχεια του διατάγματος με αριθμό 6 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας στις 7/1/2022,  επιτρέπει σε πρόσωπα που έχουν εν ισχύι άδεια κυνηγίου και έχουν πληρώσει το τέλος άσκησης 
σκύλων (€20), να ασκούν μέχρι και τέσσερις (4) κυνηγετικούς σκύλους, στις περιοχές και περιόδους που φαίνονται πιο κάτω, 
από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου:  

Μέρος Ε 
 
Η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από την 1η Μαρτίου 2022 μέχρι και την 14η Ιουλίου 2022 στις 
πιο κάτω περιοχές: 

Λευκωσία 
1. Κάτω Πύργος 

Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Κάτω Πύργου∙ από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος 
του δρόμου Κάτω Πύργου – Ορκόντα μέχρι τη συμβολή του με τα όρια της απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου. Από 
εκεί με ανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι τα όρια της Νεκρής Ζώνης. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση 
και κατά μήκος των πιο πάνω ορίων μέχρι την ακτογραμμή. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος της 
ακτογραμμής μέχρι την κοινότητα Κάτω Πύργου που είναι και το σημείο αρχής. 

2. Ποταμιά – Δάλι - Λύμπια  
Η περιοχή που αρχίζει από το εξωκκλήσι της Αγίας Μαρίνας στην κοινότητα Ποταμιάς και με νοτιοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος της οδού Πυρογίου μέχρι την κοινότητα Ποταμιάς. Από εκεί κατά μήκος του δρόμου Ποταμιάς – Ιδαλίου 
μέχρι το Δάλι και από εκεί κατά μήκος του παλαιού δρόμου Δάλι – Λύμπια μέχρι τη συμβολή του με χωμάτινο δρόμο 
σε απόσταση 3780 μέτρα περίπου και ανατολικά των πιο πάνω δρόμων μέχρι τα όρια της Νεκρής Ζώνης.  

3. Ακάκι - Δένεια - Μάμμαρι - Κοκκινοτριμιθιά 
Η περιοχή που αρχίζει από την κοινότητα Ακακίου. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Ακακίου 
– Δένειας μέχρι την κοινότητα Δένειας. Από εκεί με βορειοανατολική, ανατολική και στη συνέχεια νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων της παρακείμενης απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου μέχρι τη συμβολή τους με 
χωματοδρομο που περνά ανατολικά του καταυλισμού Πουρνάρα. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Κοκκινοτριμιθιάς – Ανθούπολης και βόρεια των 
πιο πάνω ορίων μέχρι τα όρια της Νεκρής Ζώνης. 

4. Ακάκι – Αστρομερίτης  
Η περιοχή από το Ακάκι και με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Ακακίου – Αστρομερίτη μέχρι τα 
φώτα τροχαίας Αστρομερίτη (συμβολή με το δρόμο προς Τροόδος) και βόρεια του πιο πάνω δρόμου μέχρι τα όρια 
της Νεκρής Ζώνης.  

5. Αστρομερίτης – Ατσάς (περιοχή Αστρομερίτη - Κορωνειάς)  
Η περιοχή από τα φώτα τροχαίας Αστρομερίτη (συμβολή με το δρόμο προς Τροόδος) και κατά μήκος του δρόμου 
Αστρομερίτη – Τροόδους μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο προς Ορκόντα παρά την περιοχή Ατσάς και βορειοδυτικά 
των πιο πάνω δρόμων μέχρι τα όρια της Νεκρής Ζώνης.  

6. Μύλοι  
Ολόκληρη η περιοχή που ξεκινά από τη συμβολή του κύριου δρόμου Αστρομερίτη – Τροόδους με το χωμάτινο δρόμο 
που οδηγεί στην κοινότητα Πέτρας, 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 απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου). Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 270 μέτρων περίπου. Από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με αργάκι σε απόσταση 
1000 μέτρων περίπου και βόρεια μέχρι τα όρια της Νεκρής Ζώνης.  

7. Λυθροδόντας―Kαταλυόντας – Μαθιάτης (απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή των οδών Παναγίας και Φίλιου Τσιγαρίδη, στην κοινότητα Λυθροδόντα· 
από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της οδού Φίλιου Τσιγαρίδη, μέχρι την συμβολή της 
με την οδό Γλαύκου Κληρίδη· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική, βόρεια, βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, 
κατα μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια του κύριου δρόμου Λυθροδόντα – Καταλιότα – Αναλιόντα (Λεωφόρου 
Αποστόλου Ανδρέα, της κοινότητας Καταλιόντα),  φτάνει μέχρι την συμβολή του με την οδό Αγίου Γεωργίου 
Μαχαιρωμένου, της κοινότητας Καταλιόντα· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική, νότια, και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου και στη συνέχεια του κύριου δρόμου Αναλιόντα – Μαθιάτη, (η 
περιοχή που εμπίπτει στο αγρόκτημα ΓΑΛΗΝΗ εξαιρείται) μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, που οδηγεί στην 
οδό Παναγίας, στην τοποθεσία «Αλουποκοιτιά», 210 μέτρα από την εκκλησία Αγίου Νικολάου, της κοινότητας 
Μαθιάτη, σε απόσταση 4000 μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 



 

 

πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια της οδού Παναγίας, περνά από τις τοποθεσίες «Παλιάμπελα», «Καριές» και 
«Μαζόβουνος», για να καταλήξει στο σημείο αρχής.  

8. Αγία Βαρβάρα – Αλάμπρα 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
δρόμου που οδηγεί στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού μέχρι την συμβολή του με το δρόμο που βρίσκεται 
παράλληλα του αυτοκινητόδρομου. Από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου 
δρόμου μέχρι τη συμβολή του με την οδό Παπλωματιάς. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω 
οδού μέχρι τη συμβολή της με το δρόμο Αλάμπρας – Αγίας Βαρβάρας. Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την κοινότητας Αγίας Βαρβάρας που είναι και το σημείο αρχής.  

9. Άγιος Ιωάννης - Αγροκηπιά (Απαγορευμένη Καράλουκα) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου με το κύριο δρόμο 
Αγροκηπιάς - Μιτσερού· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο σε απόσταση 400 περίπου μέτρων· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με το 
κύριο δρόμο Κάτω Μονής – Άγιου Ιωάννη· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου μέχρι τη συμβολή του με δρόμο που οδηγεί με νότια κατεύθυνση στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη. Από εκεί με 
νότια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί από την κοινότητα Αγίου Ιωάννη στον δρόμο Λευκωσίας 
Παλαιχωρίου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Λευκωσίας – Παλαιχωρίου. Από εκεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το κύριο δρόμο Αγροκηπιάς – 
Μιτσερού που είναι το σημείο αρχής. 

10. Καπέδες (Απαγορευμένη περιοχή νότια της κοινότητας Καπέδων) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από χωματόδρομο που βρίσκεται στις συντεταγμένες lat 34,954800 ˚ long 33,245040 ˚, 
στην τοποθεσία «Μούττη του Τρουλιού», της κοινότητας Καπέδων· από εκεί, προχωρεί, με βόρεια, βορειοανατολική, 
νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Γληφωνόκαμπος», σε απόσταση 1320 μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει 
με νότια, νοτιοδυτική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του δεύτερου 
χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Συκαρούδι» και φθάνει μέχρι τον χωματόδρομο με συντεταγμένες 
lat 34,954800˚ long 33,245040˚ στην τοποθεσία «Μούττη του Τρουλιού», όπου και το σημείο αρχής. 

11. Γέρι 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στο Γέρι με την οδό Αρχαίας 
Λήδρας. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της οδού Αρχαίας Λήδρας μέχρι τη συμβολή της με αντιαρματική 
τάφρο σε απόσταση 1730 μέτρων περίπου. Από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω 
αντιαρματικής τάφρου μέχρι τη συμβολή της με  τα όρια της Νεκρής Ζώνης. Από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος των πιο πάνω ορίων μέχρι τη συμβολή τους με χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 1100 μέτρων περίπου που 
βρίσκεται πλησίον φυλακίου της Εθνικής Φρουράς. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο. Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 400 μέτρων περίπου. 
Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με την οδό 
Πυρογίου. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω οδού μέχρι τη συμβολή της με την Λεωφόρο 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’. Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου μέχρι τη 
συμβολή της με την οδό Αρχαίας Λήδρας που είναι και το σημείο αρχής.   

12. Εργάτες 1 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Επισκοπειού – Αρεδιού και ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, παρά τη Μητρόπολη Ταμασού∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου, που αποτελεί διοικητικό όριο μεταξύ των κοινοτήτων 
Επισκοπειού και Πολιτικού και περνά από τις τοποθεσίες ̋ Σταυρωμένηʺ και ̋ Παλιοκάμιναʺ, των πιο πάνω κοινοτήτων, 
αντίστοιχα, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο, σε απόσταση 1600 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής∙ από 
εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική και πάλι βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΚόκκινοςʺ και ʺΒρυσιάʺ,  της κοινότητας Επισκοπειού και σταματά σε 
απόσταση 1060 μέτρων, περίπου∙ από το σημείο αυτό προχωρεί με νοτιοδυτική, βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος μονοπατιού και φτάνει σε απόσταση 110 μέτρων, περίπου, από όπου εκτείνεται με βορειοδυτική 
κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή, μέχρι τον κύριο δρόμο Αρεδιού – Επισκοπιού, σε απόσταση 310 μέτρων δυτικά 
της συμβολής του πιο πάνω κύριου δρόμου και χωματόδρομου που οδηγεί στο κρυσφύγετο του ήρωα Σταύρου 
Στυλιανίδη∙ από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου και καταλήγει 
στο σημείο αρχής.  

13. Εργάτες 2 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Εργατών. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
δρόμου Εργάτες – Ψημολόφου μέχτι την κοινότητα Ψημολόφου. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος της οδού 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ μέχρι τη συμβολή της με τον δρόμο προς Επισκοπειό. Από εκεί με νοτιοδυτική και στη 
συνέχεια νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την κοινότητα Επισκοπειού. Από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Επισκοπειού – Αρεδιού μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο προς Εργάτες. Από 
εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την κοινότητα Εργατών που είναι και το σημείο 
αρχής.     



 

 

 
Λεμεσός 

1. Περιοχή Μάκρωνας 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον υδατοφράκτη των Πολεμιδιών, από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του ποταμού 
Γαρύλλη μέχρι συναντήσεως του κυρίου δρόμου Πλατρών – Λεμεσού. Από εκεί ανατολικά και νότια κατά μήκος του 
πιο πάνω κυρίου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 

2. Περιοχή Πισσουρίου -  Πλατανίσκεια 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμο Πισσουρίου –Πλατανίστειας και του 
κύριου δρόμου Αλέκτορας   Πλατανίστειας  Αγίου Θωμά από εκεί προχωρεί με βόρεια, ανατολική και  βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 770 μέτρων περίπου, ο 
οποίος οδηγεί νότια στην  τοποθεσία “Καλογενάτα”• από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική, δυτική, νοτιοανατολική, 
ανατολική, νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω  χωματόδρομου, που περνά από τις 
τοποθεσίες “ ́Αγραμη”, “Στυλλωμένη”,“Ζιλέττος”, “Πλακωτή”, και “Παμπακερά” μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία    
“Παλιόμυλος” και σε απόσταση 2800 μέτρων περίπου• από εκεί με δυτική, νοτιοδυτική   και πάλι δυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά   από τις τοποθεσίες “Κάμαν του Απρίλλη” και “Στερακίγι” και 
οδηγεί στην τοποθεσία  “Τταζόκρεμμος”, από όπου συνεχίζει με βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά  μήκος 
μονοπατιού και στη συνέχεια χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες  “Στεράκι” και “Μαντρί” και καταλήγει 
στην τοποθεσία  μέτρα “Μονοβούνι” και στον    ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πισσουρίου –Πλατανίστειας, κατά μήκος 
του οποίου   συνεχίζει με βορειοδυτική, βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση για να καταλήξει   στο σημείο αρχής. 

3. Περιοχή  Ληστοβούνου 
Ολόκληρη η μόνιμη απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου του Ληστοβούνου όπως αυτή καθορίζεται από τα ορόσημα 
(Κούκους) και φαίνεται   στο χάρτη κυνηγίου 

4. Περιοχή Μοναγριού 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κυρίου δρόμου  Λεμεσού  - Πλατρών  και χωματόδρομου που 
οδηγεί στην τοποθεσία ‘’ Μερσινάτζι ‘’ και στον  ποταμό Κούρρη . Από εκεί με βόρεια  κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω κυρίου δρόμου μέχρι συναντήσεως του αριστερού χωματόδρομου ( 910 μέτρα περίπου πριν το σκοπευτήριο 
του Φίλιππου Κωσταντινίδη ) Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση  κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που 
οδηγεί στο Κούρρη ποταμό  μέχρι συναντήσεως του πιο πάνω ποταμού και των συνόρων της απαγορευμένης 
περιοχής . Από εκεί με νότια ,νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των συνόρων της 
απαγορευμένης περιοχής  μέχρι το σημείο αρχής . 

5. Περιοχή  Δασικος Σταθμός Κακομαλλη-Λουβαράς – Κακοπλευρή-  Άγιος Φώτης- Αμοιρού 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Δασονομείο του Κακομάλλη  ,από εκεί με βορειοανατολική και βορειοδυτική  
κατεύθυνση κατά μήκος του κυρίου δρόμου προς τον Λουβαρά μέχρι συναντήσεως του ασφαλτόδρομου Λουβαράς - 
Τρεις Γέφυρες –Λεμεσός. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση μέχρι συναντήσεως του  χωματόδρομου της 
Κακοπλευρής  Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δασικού χωματόδρομου μέχρι συναντήσεως 
του ασφαλτόδρομου και ακολούθως  χωματόδρομου  Αψιού - Μοναστήρι Αμοιρούς – Ακρούντα μέχρι συναντήσεως 
χωματόδρομου που οδηγεί στην τοποθεσία Άγιος Φώτης .Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι συναντήσεως του δασικού δρόμου Λιβυτζιή  -Κακομάλλης .Από εκεί με δυτική κατεύθυνση μέχρι 
το σημείο αρχής (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΈΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ 
ΠΕΡΙΟΧΗ) 

6. Περιοχή  Μαυρίδκια 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ποταμού Ξυλούρικο με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Άγιου Μάμα 
– Καλό Χωριού  , από εκεί με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι  συναντήσεως 
του ασφαλτοστρωμένου και ακολούθως χωματόδρομου  δρόμου Καπηλειό – Αγία Παρασκευή . Από εκεί με ανατολική 
βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου σύνορα απαγορευμένης περιοχής μέχρι 
συναντήσεως του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Καλό Χωριό – Άγιος Μάμας . Από εκεί με δυτική κατεύθυνση  κατά 
μήκος του κυρίου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 

7. Περιοχή Λάνιας- Τριμίκλινης 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον Αστ. Σταθμό Λάνιας, από εκεί δυτικά κατά μήκος ασφαλτόδρομου και 
ακολούθως χωματόδρομου που οδηγεί στο χωριό Συλίκου μέχρι συναντήσεως του Κούρρη ποταμού. Από εκεί βόρεια 
κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι συναντήσεως δρόμου που οδηγεί στο χωριό Τριμίκλινη. Από εκεί ανατολικά 
κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου(Αγ. Μνάσωνας) μέχρι συναντήσεως του κυρίου δρόμου Σαϊττάς – Λεμεσού, από 
εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω κυρίου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 

8. Περιοχή Συκόπετρα 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Συκόπετρας –Αγίου Κωνσταντίνου και 
χωματόδρομου που οδηγεί νότια,στην τοποθεσία “Κατσαμέδες” της κοινότητας Συκόπετρας• από εκεί προχωρεί με 
νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, νότια και πάλι νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες “Λιωτός” και “Μεσόβουνος”, μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία 
“Κατσαμέδες” και σε απόσταση 2650 μέτρων περίπου• από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική, βορειοδυτική και πάλι 
νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τον ποταμό “Καρυδάκι” 
στην τοποθεσία “Μαργέττα”, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με βόρεια, ανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, 
μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία “Περβολούδια”• από εκεί προχωρεί, με νοτιοανατολική, βορειοανατολική, 
ανατολική, νοτιοανατολική, βορειοδυτική, ανατολική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 



 

 

χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες “Πευκαρούδια” και “Κοκκινόροτσος” και φτάνει μέχρι τη συμβολή του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αγίου Κωνσταντίνου –Συκόπετρας και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στον 
οικισμό Προφήτη Ηλία• από εκεί προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου 
Αγίου Κωνσταντίνου – Συκόπετρας, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 

9. Περιοχή Τριμίκλινη  - Άγιος Μάμας. 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κυρίου δρόμου Λεμεσού – Πλατρών με το ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
που οδηγεί στη κοινότητα Πελενδριού .Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το αργάκι στην τοποθεσία Κελιά ,από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση  κατά 
μήκος του πιο πάνω αργακιού  και ακολούθως σε ευθεία γραμμή μέχρι συναντήσεως του  ασφαλτόδρομου  Άγιος 
Μάμας – Τριμίκλινη .Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω  ασφαλτόδρομου μέχρι τη συμβολή 
του με το κύριο δρόμο Λεμεσού – Πλατρών  .Από εκεί με βόρια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κυρίου δρόμου 
μέχρι  το σημείο αρχή 

10. Περιοχή  Κάτω Αμίαντος - Πλατεία Τροόδους – Πλάτρες 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κυρίου δρόμου Σαιττάς –Πέρα Πέδι –Μανδριά – Κάτω Πλάτρες – 
Πάνω Πλάτρες με τον κύριο δρόμο Σαιττάς –Μονιάτης –Πάνω Πλάτρες Πλατεία Τροόδους , από εκεί με δυτική , βόρεια  
και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Σαιττάς –Πέρα Πέδι –Μανδριά – Κάτω Πλάτρες – Πάνω 
Πλάτρες μέχρι τον κύριο δρόμο που οδηγεί στην Πλάτεία  του Τροόδους  . Από εκει με βορειοδυτική και 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του  κυρίου δρόμου μέχρι την  Πλατεία του Τροόδους. Από εκεί με νότια και 
νοτιοανατολική  κατεύθυνση  κατά μήκος ασφαλτόδρομου και ακολούθως χωματόδρομου που περνά από τον 
Αστυνομικό σταθμό Τροόδους και καταλήγει στα αναπαυτήρια της ΣΕΚ. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση μέχρι τον 
Αμίαντό. Από εκεί κατά μήκος του κυρίου δρόμου με νοτιοδυτική κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής. (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 
ΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΈΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

11. Περιοχή    Πάχνα –Χάποταμι –γεφύρι Κισσούσας 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Θεοδώρου και 
στο ποταμό Χάποταμι με το κύριο δρόμο Λεμεσού Πάχνας (απέναντι από τον υποσταθμό της ΑΤΗΚ) Από εκεί 
νοτιοδυτικά και νότια κατά μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Θεοδώρου μέχρι 
συναντήσεως του ποταμού Χάποταμι .Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι 
συναντήσεως του κυρίου δρόμου Όμοδος  - Λεμεσού ,από εκεί νότια κατά μήκος του κυρίου δρόμου μέχρι 
συναντήσεως του δρόμου που οδηγεί στο χωριό Πάχνα. Από εκεί νοτιοδυτικά μέχρι το σημείο αρχής. 

12. Περιοχή   Παλαιά  Κορφή 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του ασφαλτόδρομου που οδηγεί στο παλιό χωρίο της Κορφής με τον 
ασφαλτόδρομο Κορφής-Καπηλειού. Από εκεί βορειοανατολικά  κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την παλιά 
Κορφή και ακολούθως βορειοδυτικά κατά μήκος χωματόδρομου μέχρι το αδιέξοδο στην τοποθεσία «Στιβάδες-
Σχισμένη». Από εκεί με δυτική κατεύθυνση σε ευθεία γραμμή μέχρι τον κύριο δρόμο Καπηλειού-Κορφής. Από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του κυρίου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 

13. Περιοχή παλαιό Παραμάλι 
Το όριο της  περιοχής αρχίζει βόρεια από τον πυρήνα του Παλιού Παραμαλιού, στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Άγιος 
Αμβρόσιος-Παραμάλι–Παλιό Παραμάλι –Κτήρκα -Κυβίδες, παρά τον πυλώνα με αρ.73, των καλωδίων υψηλής τάσης 
της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, στην τοποθεσία  “Κακοτράχωνας”· από εκεί προχωρεί με δυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος  των προαναφερόμενων καλωδίων, για 450 μέτρα περίπου, μέχρι την συμβολή με τον χωματόδρομο και τον 
πυλώνα με αρ.74· από εκεί, συνεχίζει με βόρειο-δυτική και  βόρεια κατεύθυνση στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, 
και μετά συνεχίζει με ανατολική και βόρειο-ανατολική κατεύθυνση στον συμβαλλόμενο χωματόδρομο, για συνολικά 
3800 μέτρα περίπου, μέχρι την συμβολή με τον χωματόδρομο Άγιος Αμβρόσιος –Παραμάλι -Παλιό Παραμάλι –  
Κτήρκα -Κυβίδες, στην τοποθεσία “Λάκκος”, περνώντας από τις τοποθεσίες “Μερίκι”, “Φαρκωνιά”, “Τερατσερός”, 
“Κοκκινόγια”, “Αττέσσιηδες”, “Σπήλιος”, “Τρουμίθους”· και από εκεί, συνεχίζει με νότιο-δυτική και νότια κατεύθυνση 
στον χωματόδρομο Άγιος Αμβρόσιος Παραμάλι -Παλιό Παραμάλι -Κυβίδες, για 2500 μέτρα περίπου, περνώντας από 
τις τοποθεσίες “Τρουμίθους”, “Κοιλάδα” και “Κακοτράχωνας”, μέχρι το σημείο της αρχής. 

14. Πέτρες Κάσινου-Βατί 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του ασφαλτόδρομου Νέας βιομηχανικής περιοχής Ύψωνα με τον 
ασφαλτόδρομο που οδηγεί στο Βατί. Από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω ασφοτόλδρομου με βόρεια και ανατολική 
κατεύθυνση μέχρι συναντήσεως δεξιού χωματόδρομου στη περιοχή Βατί (Σύνορό απαγορευμένης). Από εκεί κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου με νότια κατεύθυνση μέχρι συναντήσεως του κυρίου δρόμου που οδηγεί στη νέα 
βιομηχανική περιοχή Ύψωνα. Από εκεί βόρεια μέχρι το σημείο αρχής. 

15. Πισσούρι 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την έξοδο του νέου αυτοκινητόδρομου που οδηγεί στο Κάτω Πισσούρι μέχρι 
συναντήσεως του παλιού δρόμου Λεμεσού –Πάφου. Από εκεί κατά μήκος του παλιού δρόμου με δυτική κατεύθυνση 
μέχρι το εστιατόριο Ράντζο και από εκεί βορειοδυτικά μέχρι την αερογέφυρα του νέου αυτοκινητόδρομου. Από εκεί 
κατά μήκος του νέου αυτοκινητόδρομο με ανατολική κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής. 

16. Άγιος Αμβρόσιος – Βουνί 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Μάμα και του 
κύριου δρόμου Λεμεσού – Αγίου Αμβροσίου - Ομόδους˙ από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι το σημείο όπου συμβάλλει χωματόδρομος 320 μέτρα περίπου μετά τη συμβολή του πιο πάνω 
κύριου δρόμου και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί νότια στην κοινότητα Παχνας˙ από εκεί με 



 

 

βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που οδηγεί στην κοινότητα Βουνίου και περνά 
από τις τοποθεσίες ″Βαθύ Αργάκι″, ″Κάμπος του Κεφάλου″ και ″Σταυροδρόμι″ της κοινότητας Βουνίου μέχρι τη 
συμβολή του στην τοποθεσία ″Τσαρλού″ με τον κύριο δρόμο Βουνίου – Αγίου Αμβροσίου - Λεμεσού˙ από εκεί νότια 
κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο που με νότια κατεύθυνση, οδηγεί 
στο παρεκκλήσι του Αγίου Μάμα και βόρεια στην τοποθεσία ″Λάκκος του Ηλία″˙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική, 
βορειοδυτικη και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ″Λάκκος 
του Ηλία″, ″Φορτώσης″ και ″Άγιος Μάμας″ και καταλήγει στο σημείο αρχής. 

  
Λάρνακα 

1. Δρομολαξιά ( Στρογυλλιές) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την Δρομολαξιά και προχωρεί δυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου (Μύλοι 
Ιωακείμ) προς το γεφύρι Κλαυδιάς επί του παλαιού δρόμου Λεμεσού – Λάρνακας. Από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά 
κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου έως τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού. Από εκεί προχωρεί νοτιοανατολικά κατά 
μήκος του ασφαλτόδρομου προς Αερολιμένα έως τον κυκλικό κόμβο πριν τον Αερολιμένα. Από εκεί προχωρεί δυτικά 
προς Δρομολαξιά όπου είναι και το σημείο αρχής. 

2. Σκαρίνου-Λεύκαρα  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Σκαρίνου και προχωρεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκους του 
ασφαλτόδρομο που οδηγεί προς το φωτοβολταϊκο πάρκο και τη φάρμα γαϊδουριών Γεωργιάδη.  Από εκεί προχωρεί 
με βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση  κατά μήκος του αγροτικού δρόμου που οδηγεί προς την Χοιροκοιτιά 
μέχρι την συνάντηση σε 900 μέτρα  με τον αγροτικό δρόμο ( δίπλα από τον πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών της 
Υπηρεσίας Θήρας) που οδηγεί προς Κάτω Δρυ. Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκους του αγροτικού δρόμου 
προς Κάτω Δρυ από τη τοποθεσία Βαμβακάς  και νερό της Μαρόχας μέχρι τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο που 
οδηγεί δεξιά προς των ασφαλτόδρομο Λευκάρων -Σκαρινού από τη περιοχή «Λαούνα του Μαύρου».  Από εκεί 
προχωρεί πάλι βορειοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού  δρόμου σύνορα  απαγορευμένης περιοχής του οινοποιείου 
μέχρι τον ασφαλτόδρομο Κάτω Δρύ -Λευκάρων. Από εκεί προχωρεί με ανατολική και βορειοανατολική μέχρι τον 
αυτοκινητόδρομο  Λευκάρων – Σκαρίνου.  Από εκεί προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι 
τη Σκαρίνου. 

3. Αγιος Θεόδωρος (Συμπεριλαμβάνει και την Απαγορευμένη περιοχή «ΚΟΤΤΑΚΟΥΔΙ») 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την Αλαμινό και προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου (σύνορα 
απαγορευμένης Κοπρού και του νέου λατομείου Γύψου) προς τον Άγιο Θεόδωρο μέχρι τη διασταύρωση προς το HAI 
HILL και τον λυόμενο πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών της Υπηρεσίας Θήρας. Από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά 
κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς την Εκκλησία της Παναγίας των Ασταθκιών περνώντας δίπλα από τα 
εγκαταλειμμένα χοιροστάσια και αφού περάσει την διασταύρωση προς την Εκκλησία της Παναγίας προχωρεί βόρεια 
κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κοφίνου – Αλαμινού μέχρι την συνάντηση με 
τον πρώτο αγροτικό δρόμο που οδηγεί δεξιά. Από εκεί προχωρεί ανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω αγροτικού 
δρόμου μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κοφίνου – Αλαμινού. Στη συνέχεια προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος 
του πιο πάνω δρόμου μέχρι την Αλαμινό όπου είναι και το σημείο αρχής.. 

4. Καλό Χωριό – Αγ. Άννας 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Αγία Άννα (δίπλα από τον φούρνο του παπά ) και προχωρεί κατά μήκος 
του αγροτικού δρόμου βορειοανατολικά προς το κρατικό δάσος  «μούττη του ζιού» και στην συνέχεια κατά μήκος του 
ίδιου αγροτικού δρόμου από την περιοχή «Καμπί» νοτιοανατολικά μέχρι την συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο 
«Μουττής ζιού» Καλού Χωριού δίπλα από τον πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών της Υπηρεσίας Θήρας με αρ. 11. 
Από εκεί προχωρεί νοτιοανατολικά προς Καλό Χωριό και άμεσος δίπλα από τα κτηνοτροφικά υποστατικά του (ΠΑΠΗ) 
προχωρεί νότια και νοτιοδυτικά προς το δρόμο Καλού Χωριού -Αγίας Άννας περνώντας δίπλα από το βόρειο άκρο 
της απαγορευμένης περιοχής Δάσους Καλού Χωριού, μέχρι τον ασφαλτόδρομο Καλού Χωριού -Αγίας Άννας δίπλα 
από τα υποστατικά τις “T&M Commercial Cyprus” από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά προς Αγία Άννα όπου είναι και το 
σημείο αρχής.  

5. Κοφινού (Μαύρος) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το τριγωνομετρικό σημείο ʺΝέο Μαύροʺ, του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας, που βρίσκεται 30 μέτρα, περίπου,  δυτικά του δασικού οροσήμου αρ. F.C.20, της νότιας οριοθετημένης 
γραμμής του δάσους Κακορακιάς (Block B)∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος 
χωματόδρομου, που περνά δυτικά του F.C.43 και φτάνει σε τρίστρατο στην τοποθεσία ʺΜαύροςʺ, σε απόσταση 1060 
μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του μεσαίου 
χωματόδρομου, που διασχίζει το δάσος Κακορακιάς (Block B), περνά από τα δασικά ορόσημα F.C.58, 59 και 60, επί 
της βόρειας οροθετικής γραμμής του πιο πάνω δάσους  και συνεχίζοντας, με βόρεια κατεύθυνση, διασταυρώνεται με 
τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο Δορυφορικό σταθμό της  CYTA, ʺΜακάριος ΙΙΙʺ και συνεχίζει με βόρεια 
κατεύθυνση, μέχρι την υπόγεια διάβαση οχημάτων του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού∙ από εκεί, προχωρεί, 
με νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου και σταματά σε απόσταση 1815 
μέτρων, περίπου∙ από το σημείο αυτό, εκτείνεται ακριβώς δυτικά, σε ευθεία γραμμή 135 μέτρων, περίπου, μέχρι το 
χωματόδρομο που οδηγεί στο δάσος Κακορακιάς (Block B)∙ από εκεί συνεχίζει με δυτική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία ʺΒαθιά Λαξιάʺ της κοινότητας 
Κοφίνου, και τα δασικά ορόσημα F.C.15, 16, 17, 18, 19 και 20 και καταλήγει στο σημείο αρχής. 



 

 

6. Αλεθρικό – Κλαυδιά (Πάνω Όρος – Λινούς – Μουσταφά Λαξιά) Συμπεριλαμβανομένης της απαγορευμένης Α/Α 7188 
Μαύρο Νερό.  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την υπόγεια γέφυρα του νέου αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Κοφίνου πάρα το 
χωριό Αλεθρικό, από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου που οδηγεί δεξιά προς την 
μάνδρα του Δρακουδκιού από εκεί προχωρεί βόρεια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου και εν συνεχεία βορειοδυτικά 
κατά μήκος της αντιπυρικής ζώνης προς τους Λινούς  μέχρι τη διασταύρωση με  την αντιπυρική ζώνη στην περιοχή 
«Βασιώτης»  που οδηγεί στην Κλαυδιά, από εκεί προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος της αντιπυρικής ζώνης προς 
κτηνοτροφική περιοχή Κλαυδίας, από τις τοποθεσίες Λαξιά του Παπαντώνη   και Ρουσόμανδρα και στη συνέχεια μέχρι 
την κτηνοτροφική περιοχή Κλαυδιας και τη συνάντηση με το Βόρειο σύνορο της Απαγορευμένης περιοχής της 
Μουσταφά – Λαξιας Α/Α 8053. Από εκεί προχωρεί Ν/Δ κατά μήκος του συνόρου της πιο πάνω Απαγορευμένης μέχρι 
την συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο προς το Μαύρο Νερό. Από εκεί ΠΡΟΧΩΡΕΙ Δυτικά κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου που εφάπτεται της μεγάλης αντιπυρική ζώνη. Στην περιοχής Μερσίνες  και εν συνεχεία κατά μήκος της ίδιας 
αντιπυρικής ζώνης δυτικά νοτιοδυτικά και νότια μέχρι την περίφραξη του νέου αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Κοφίνου  
δίπλα από το πάρκο με φωτοβολταϊκα.  Από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος της περίφραξης του 
αυτοκινητόδρομου μέχρι την υπόγεια γέφυρα του πιο πάνω δρόμου όπου είναι και το σημείο αρχής. 
Σημ: Η περιοχή θα είναι σηματοδοτημένη με σχετικές πινακίδες.     

7. Μοσφιλωτή (Βυζακερή) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Μοσφιλωτή και προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου 
προς Λύμπια μέχρι τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί δεξιά προς  τον Ψευδά λίγο πριν από το 
εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο.  Από εκεί προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω αγροτικού δρόμου 
περνώντας δίπλα από την εκκλησία του προφήτη Ηλία  και στη συνέχεια προς τον Ψευδά μέχρι τη συνάντηση με τον 
αγροτικό δρόμο που οδηγεί δεξιά προς το λατομείο τους α/φους Ιακώβου, από εκεί προχωρεί νότια περνώντας δίπλα 
από το λατομείο και στη συνέχεια μέχρι τον ασφαλτόδρομο Ψευδά- Μοσφιλωτής.  Από εκεί προχωρεί δυτικά προς 
Μοσφιλωτή οπού είναι και το σημείο αρχής.  

8. Τερσεφάνου (Πέντε πέτρες- Σκοπευτήριο)   
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον ασφαλτόδρομο Τερσεφάνου – Κλαυδιας από το σημείο όπου συμβάλει 
αγροτικός δρόμος λίγο μετά το Τερσεφάνου που οδηγεί αριστερά προς τον Τρίμυθο ( ανατολικό σύνορο 
απαγορευμένης Α/Α 7246 από εκεί προχωρεί βόρεια κατά μήκος της πιο πάνω απαγορευμένης από την τοποθεσίας 
Πέντε πέτρες και εν συνεχεία δίπλα από της πρώτες ανεμογεννήτριες μέχρι την συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο 
που οδηγεί δεξιά προς την διασταύρωση Κλαυδιάς.  Από εκεί προχωρεί ανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
μέχρι τον ασφαλτόδρομο Κλαυδιάς – Τερσεφάνου πάρα την διασταύρωση, από εκεί προχωρεί νότια και νοτιοδυτικά 
κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς Τερσεφάνου μέχρι το σημείο αρχής. 
Σημ: εξαιρείται η απαγορευμένη περιοχή του νέο σκοπευτηρίου Λάρνακας Α/Α 7060. 

9. Βάβλα – Παρσάτα  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον ασφαλτόδρομο Χοιροκοιτίας – Βαβλάς στο σημείο όπου συμβάλει αγροτικός 
δρόμος που οδηγεί προς Δράπια λίγο μετά από τα Χίλια ανέμια.  Από εκεί προχωρεί νότια και νοτιοδυτικά περνώντας 
δίπλα (βόρεια ) από τον πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών της Υπηρεσίας Θήρας και στην συνέχεια νοτιοδυτικά 
κατά μήκος της αντιπυρικής ζώνης που οδηγεί προς τον αγροτικό δρόμο Δράπειας – Παρσάτας  ( βόρειο σύνορο 
απαγορευμένης περιοχής Α/Α 7184).  Στη συνέχεια από τον αγροτικό δρόμο Δράπειας – Παρσάτας  προχωρεί 
βορειοδυτικά προς Παρσάτα και στην συνέχεια από εκεί προχωρεί βόρεια προς Βαβλα περνώντας δίπλα από το 
κοινοτικό ντεπόζιτο νερού και καταλήγει στον ασφαλτόδρομο Βάβλας – Χοιροκοιτίας από εκεί προχωρεί 
νοτιοανατολικά προς Χοιροκοιτία μέχρι το σημείο αρχής.    

10. Παρσάτα – Δράπεια – Σύνορα απαγορευμένης περιοχής φράκτη  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Παρσάτα και προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου 
προς  την Δράπεια στην συνέχεια από την Δράπεια προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου  ( δίπλα 
από την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ) που οδηγεί προς τον ασφαλτόδρομο Καλαβασού – φράκτη (σύνορα 
απαγορευμένης περιοχής Α/Α 6313) έως τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί δεξιά προς τον φράκτη ( 
πρώην σιδηρόδρομος του τραίνου) μέχρι το ανάχωμα του φράκτη δίπλα από το σπίτι του τμήματος αναπτύξεως 
υδάτων από εκεί προχωρεί βόρεια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς τον πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών 
της Υπηρεσίας Θήρας και εν συνεχεία προς Παρσάτα ( σύνορα απαγορευμένης περιοχής  Α/Α 7829 ) μέχρι τον 
αγροτικό δρόμο ( δίπλα από τον δεύτερο πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών ) στην συνέχεια από εκεί προχωρεί 
βορειοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς Παρσάτα όπου και το σημείο αρχής.   

11. Κόρνος (Χαβάτζια – Βάτος)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον παλαιό αυτοκινητόδρομο  Κοφίνου -Λευκωσίας δίπλα από το κέντρο «Χαβατσιά» 
από εκεί προχωρεί νοτιοανατολικά και στη συνέχεια βορειοανατολικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου που οδηγεί 
προς την περιοχή βάτος παίρνοντας από την περιοχή Βαθκιάλαξια   μέχρι την συνάντηση με την απαγορευμένη 
περιοχή Α/Α 6496 του βάτου, από εκεί προχωρεί νότια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς τον βάτο ( δυτικό 
σύνορο της πιο πάνω απαγορευμένης) μέχρι τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί δεξιά λίγο πριν την 
πηγή νερό του βάτου.  Από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά και στη συνέχεια δυτικά προς παλαιό αυτοκινητόδρομο 
Κοφίνου- Λευκωσίας  περνώντας δίπλα από το δασικό ορόσημο του κρατικού δάσους Σταυροβουνίου F.C 70 και την 
περιοχή Αγίας Μαύρης μέχρι τον παλιό αυτοκινητόδρομο  Κοφίνου – Λευκωσίας.  Από εκεί προχωρεί βόρεια του πιο 
πάνω αυτοκινητόδρομου προς Λευκωσία μέχρι το κέντρο Χαβάτσια όπου είναι και το σημείο αρχής.   
Σημ: Η περιοχή θα είναι σηματοδοτημένη με σχετικές πινακίδες.     



 

 

12. Μαρί (Αγία Μαύρη)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού και το σημείο όπου συμβάλει η υπόγεια 
γέφυρα του πιο πάνω δρόμου πάρα το Μαρί και πριν την ναυτική βάση.  Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος 
του ασφαλτόδρομου περνώντας δίπλα από την μεγάλη φάρμα με πρόβατα ( ανατολικό σύνορο της απαγορευμένης 
περιοχής Α/Α 8022 Μαρί-Αγία Μαύρη).  Στην συνέχεια από εκεί προχωρεί βορειά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου 
( σύνορο της πιο πάνω απαγορευμένης ) από την περιοχή Μαραγκάδες προς το εργοστάσιο ανακύκλωσης SCRAP-
METALS και τον ασφαλτόδρομο του πρώην σκυβαλλότοπου των  κοινοτήτων Λάρνακας .  Από εκεί προχωρεί 
βορειοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου μέχρι τον ασφαλτόδρομο του λατομείου Καλαβασού 
αερογέφυρας Μαρί.  Από εκεί προχωρεί προχωρεί ανατολικά και λίγο πριν την αερογέφυρα προχωρεί νότια κατά 
μήκος του ασφαλτόδρομου που οδηγεί προς την υπόγεια γέφυρα του νέου αυτοκινητοδρόμου  Λευκωσίας – Λεμεσού 
όπου είναι και το σημείο αρχής.        

13. Ορά (Κοκκινόμουττη)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον ασφαλτόδρομο Λάγειας – Οράς από το σημείο που αρχίζει το νότιο σύνορο της 
απαγορευμένης περιοχής (Καμένη περιοχή) στην τοποθεσία "Ληνός" (Γεφύρι Λινού) από εκεί προχωρεί βόρεια κατά 
μήκος του συνόρου της πιο πάνω απαγορευμένης μέχρι την συνάντηση σε 1400 μέτρα με τον Αγροτικό δρόμο που 
οδηγεί προς Αρκοελιερή στη τοποθεσία Κοκκινόμουτη από εκεί προχωρεί νοτιοανατολικά προς Αρκοελιερή  μέχρι την 
συνάντηση σε 500 μέτρα με τον αγροτικό δρόμο στην περιοχή Κατσουριές που οδηγεί δεξιά από εκεί προχωρά 
νοτιοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τον ασφαλτόδρομο Λάγειας – Οράς στην περιοχή Χαντατσιά 
(Μικρό Γεφύρι Χαντατσιάς ) από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου προς Ορά μέχρι το 
σημείο αρχής.   

14. Κελλιά – Ρηνιά  
Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωματόδρομο Kελλιών–Aβδελλερού στο σημείο όπου αρχίζει ο περιφραγμένος 
χώρος του Δασονομείου και προχωρεί δυτικά και βορειοδυτικά κατά μήκος του χωματόδρομου που βρίσκεται δίπλα 
από την περίφραξη του Δασονομείου μέχρι την τοποθεσία «Pινιά»· από εκεί ανατολικά δίπλα από την περίφραξη 
μέχρι το χωματόδρομο Kελλιών–Aβδελλερού, από εκεί νότια μέχρι το σημείο αρχής.( πρώην απαγορευμένη Ρηνιων) 

15. Αθηαίνου (Αγία Μαρίνα)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση των αγροτικών δρόμων «Μάλλουρας»-  εκκλησίας Αγίας Μαρίνας, 
δίπλα από την εκκλησία Αγίας Μαρίνας στην περιοχή «Αργάκι της Σκοτεινής» . Από εκεί προχωρεί Νότια , Δυτικά και 
Βορειοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου (περιμετρικά) της πιο πάνω εκκλησίας και στη συνέχεια κατά μήκος 
του ιδίου  αγροτικού δρόμου Β/Δ προς τον ασφαλτόδρομο εκκλησιάς Αρχάγγελου – Μαλλούρα λίγο πριν τον πιο 
πάνω ασφαλτόδρομο στην περιοχή «Μεσοβούνια», προχωρεί Β/Α , Νότια και νοτιοανατολικά κατά μήκος του ιδίου 
αγροτικού δρόμου μέχρι των διασταύρωση προς Αγιά Μαρίνα όπου και το σημείο αρχής   

 
Πάφος  

 
1. Σαραμά:  

Το όριο της περιοχής από το Γεφύρι του Σαραμά και ακολουθεί με βόρεια κατεύθυνση τον χωματόδρομο που περνά 
από τις τοποθεσίες «Ριζόγρεμμος» Γεφύρι του αλουπού «Κακοσκάλα» μέχρι την οροθετική γραμμή του Δάσους 
Πάφου, από εκεί ακολουθεί το δρόμο με νότια κατεύθυνση μέχρι στη συμβολή του με το δρόμου Αναδιούς – Σαραμά 
στο σημείο της απαγορευμένης περιοχής της παλιάς Αναδιούς. Από εκεί ακολουθεί δυτική κατεύθυνση προς στο 
χωματόδρομο Αναδιού – Σαραμά μέχρι το σημείο αρχής.   

2. Ακάμα:  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την τοποθεσία ΄΄κουτσαγκάς ΄΄από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση ακολουθεί τον 
χωματόδρομο που περνά από την τοποθεσία ΄΄σαμακούδι΄΄ μέχρι την συμβολή του με τον  χωματόδρομο Πέγεια – 
Άγιος Κόνωνας  στην τοποθεσία ΄΄κουδουνάς΄΄ από εκεί ακολουθεί με νότια κατεύθυνση τον πιο πάνω δρόμο μέχρι 
το αργάκι του ΄΄Μιριλλή΄΄ ακολουθεί με δυτική κατεύθυνση το πιο πάνω αργάκι μέχρι την παραλία  και από εκεί κατά 
μήκος της παραλίας με βόρεια κατεύθυνση μέχρι το Ακρωτήρι του Αρναούτη και βορειοανατολική κατεύθυνση μέχρι 
την τοποθεσία Φοντάνα Μορόζα. Ακολούθως με νότια κατεύθυνση τον δρόμο που οδηγεί στην τοποθεσία ΄΄Κάμπος 
του Ποσιεπασμάτου και στη συνέχεια  με νότια κατεύθυνση τον χωματόδρομο που περνά από τις τοποθεσίες 
΄΄ποτρηπητός΄΄ ΄΄σταυροπηγή΄΄ ΄΄κατακλήστρες ΄΄μέχρι την διασταύρωση του με τον δρόμο Ν.Χωρίου – Ινειας στην 
τοποθεσία ΄΄κουτσαγκάς΄΄ που είναι το σημείο αρχής.                                                                                          

3. Νέα Δήμματα: 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το κιόσκι του τμήματος Δασών στην τοποθεσία ΄΄σύμβουλας΄΄από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση ακολουθεί τον χωματόδρομο που περνά από την τοποθεσία ΄΄φτερούδι΄΄ μέχρι την 
διασταύρωση του με τον χωματόδρομο Αγία Μαρίνα – Λιβάδι από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση ακολουθεί τον 
δρόμο που περνά από το αγίασμα της Αγίας Μαρίνας μέχρι το χωριό Αγία Μαρίνα από εκεί με βόρεια κατεύθυνση 
κατά μήκος του κύριου δρόμου που περνά από τα Νέα Δήμματα μέχρι την αντιπυρική ζώνη στην τοποθεσία 
σύμπουλας και από εκεί μέχρι το κιόσκι που είναι το σημείο αρχής.   

4. Πέτρα του Ρωμιού:  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του παλιού αυτοκινητόδρομου  Πάφου – Λεμεσού με το ποταμό 
Χα ποτάμι και ακολουθεί με νότια κατεύθυνση τον πιο πάνω δρόμο μέχρι την Πέτρα του ρωμιού από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της παραλίας μέχρι τον ποταμό Χαμοτάμι που είναι το σημείο αρχής.  

5. Στρουμπί:  



 

 

Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Πάνω Στρουμπί και ακολουθεί με νοτιοδυτική  κατεύθυνση το όριο της 
απαγορευμένης περιοχής που περνά από την τοποθεσία ΄΄πατηνιά του Διγενή΄΄ μέχρι την τοποθεσία ΄΄βρισιά΄΄από 
εκεί με δυτική κατεύθυνση περνά από την τοποθεσία ΄΄τέρατσοι΄΄ μάντρα του χαραλάμπη και στην συνέχεια με βόρεια 
κατεύθυνση μέχρι τον κύριο δρόμο Κάθικα – Στρουμπί στην τοποθεσία ΄΄μαραθόβουνος΄΄ από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση τον κύριο δρόμο μέχρι το Πάνω Στρουμπί που είναι το σημείο αρχής.  

6. Δρυνιά:  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Δρυνιά και από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου 
που οδηγεί στο αργάκι στην τοποθεσία Λατσιά. Από εκεί κατά μήκος του αργακίου μέχρι την διάτρηση στην Καρταμίλα. 
Από εκεί με βορειανατολική κατεύθυνση από το κούγκρενο δρόμο που περνά δίπλα από το κρησφύγετο μέχρι την 
Δρυνιά.  

7. Λετύμπου:  
Ολόκληρη η Απαγορευμένη περιοχή ΄΄Αγιάσματα΄΄ (αυξ. αριθμός 7424).  

8. Μαυροκόλυμπος:  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Πάφου – Ακουρσού με τον χωματόδρομο που 
οδηγεί στα λουτρά του Άδωνη στην τοποθεσία ΄΄ μπαλούθκια΄΄ από εκεί με ανατολική κατεύθυνση ακολουθεί τον ποιο 
πάνω χωματόδρομο που περνά από το εξωκλήσι της Αγίας Βαρβάρας την  τοποθεσία ΄΄ βατούθκια΄΄ και συνεχίζει 
από τις τοποθεσίες  ΄΄ραχόκαμπος΄΄ ΄΄πετρόμαντρες΄΄( δίπλα από την μονάδα φωτοβολταικών) και στη συνέχεια  τον 
ίδιο χωματόδρομο που περνά από την τοποθεσία ΄΄αμμάτι΄΄ μέχρι τον πρώτο χωματόδρομο του αναδασμού, 
ακολουθεί τον ποιο πάνω χωματόδρομο του αναδασμού μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο 
στρατόπεδο Κισσόνεργας , στην συνέχεια  ακολουθεί τον ποιο πάνω ασφαλτοστρωμένο δρόμο που περνά από την 
είσοδο του στρατοπέδου και στην συνέχεια χωματόδρομου που περνά από το εξωκλήσι της αγίας Μαρίνας μέχρι τον 
δρόμο που οδηγεί στον πάγκο του φράγματος Μαυροκόλυμπος, από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση ακολουθεί 
τον ποιο πάνω δρόμο που περνά από την βορειοδυτική πλευρά του φράγματος μέχρι τον κύριο δρόμο Πάφου - 
Ακουρσού από εκεί με ανατολική κατεύθυνση ακλουθεί τον ποιο πάνω κύριο δρόμο μέχρι το σημείο αρχής. 

9. Τοξεύτρα:  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του δρόμου Άγιος Γεώργιος Πέγειας – Λάρα με τον Άσπρο 
ποταμό,  από εκεί ακολουθεί την κοίτη του πιο πάνω  ποταμού μέχρι την παραλία και στην συνέχεια με βόρεια 
κατεύθυνση κατά μήκος της παραλίας μέχρι την συμβολή της με το αργάκι του ́ ΄χογλακά΄΄από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τον χωματόδρομο Λάρα – Άγιος Γεώργιος Πέγειας από εκεί με 
νότια κατεύθυνση ακολουθεί τον πιο πάνω δρόμο μέχρι την το σημείο αρχής.  

10. Άγιος Ιωάννης:  
Το Όριο της περιοχής ξεκινά από το χωριό Άγιος Ιωάννης. Από εκεί ακολουθεί βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνσή 
από το χωματόδρομο που περνά δίπλα από το ντεπόζιτο νερού του χωριού, μέχρι τη διασταύρωση του δρόμου που 
οδηγεί στο πυροφυλάκιο με το δρόμο που οδηγεί στην Αρμίνου και την αντιπυρική λωρίδα η οποία έχει νότια 
κατεύθυνση, στην τοποθεσία «Πλακωτά». Από εκεί νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της αντιπυρικής 
ζώνης μέχρι το συναντήσεως του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στο χωριό Άγιος Ιωάννης. Από εκεί 
ακολουθεί βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής.   

11. Ορείτες:  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του κύριου δρόμου Κούκλια - Αρχιμανδρίτα με το κύριο δρόμο 
που οδηγεί στη Σουσκιού και ακολουθεί με  ανατολική κατεύθυνση τον πιο πάνω κύριο δρόμο προς την Αρχιμανδρίτα 
μέχρι τον χωματόδρομο που οδηγεί στο εξωκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου με δυτική κατεύθυνση. Από εκεί δυτικά 
περνώντας το εξωκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι συναντήσεως του χωματόδρομου που οδηγεί στο δυτικό άκρο 
του Αιολικού Πάρκου. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση αρχικά και μετά ανατολική κατεύθυνση μέχρι 
συναντήσεως του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αρχιμανδρίτας – Κουκλίων. Από εκεί ακολουθεί νοτιοδυτική 
κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με τον χωματόδρομο που οδηγεί στο Γεωργικό σταθμό ΄΄Ορειτες΄΄ του τμήματος 
Γεωργίας από εκεί ακολουθεί με ανατολική κατεύθυνση τον πιο πάνω δρόμο που περνά δίπλα από την περίφραξη 
του γεωργικού σταθμού και στην συνέχεια με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ίδιου δρόμου και καταλήγει 
στην αρχή της οδού Μαραθώνος στον οικισμό Αρίστο από εκεί ακολουθεί με βόρεια κατεύθυνση τον χωματόδρομο 
που περνά από το ντεπόζιτο του νερού και συνεχίζει με την ίδια πορεία και περνά δίπλα από την κινητή μονάδα 
μέτρησης του αέρα , τον πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών και τον παλιό σκουπιδότοπο, μέχρι το σημείο αρχής. 

12. Πελαθούσα:  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Στενή. Από εκεί ακολουθεί βόρεια κατεύθυνση το χωματόδρομο που περνά 
από τον Άγιο Ισίδωρο, Μυρμιγκόφ, Χαβούζα του Χατζηχαράλαμπου (σύνορο απαγορευμένης περιοχής), μέχρι τον 
κύριο δρόμο Πόλης Χρυσοχόους – Πελαθούσας. Στη συνέχεια ακολουθεί τον πιο πάνω κύριο δρόμο με 
βορειοανατολική κατεύθυνση και περνώντας από το χωρίο Πελαθούσα, κατά μήκος του ίδιου κύριου δρόμου προς 
Λυσό, μέχρι συναντήσεως δεξιού χωματόδρομου στην τοποθεσία «Ρίμια». Από εκεί ακολουθεί κατά μήκος τον πιο 
πάνω χωματόδρομο με νοτιοδυτική κατεύθυνση ο οποίος περνά από τη εκκλησιά της Χρυσολάκουρνας, μέχρι τη 
Στενή που είναι και το σημείο αρχής.  

13. Μαραθούντα:  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την αερογέφυρα της Αγίας Μαρινούδας με τον Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου. 
Από εκεί ακολουθεί βόρεια κατεύθυνση μέχρι την συμβολή με το δεύτερο δεξιό χωματόδρομο μετά το παλιό 
χοιροστάσιο στα αριστερά. Από εκεί βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση μέχρι συναντήσεως της οδού Αγίας 
Μαρίνας (οδηγεί στη Μαραθουντα με βορειοδυτική πορεία). Από εκεί ακολουθεί νοτιοανατολική κατεύθυνση μέχρι τα 



 

 

ΧΥΤΑ Πάφου. Από τα ΧΥΤΑ ακολουθεί νότια κατεύθυνση μέχρι την Αερογέφυρα της Βιομηχανικής Περιοχής 
«Ανατολικό» στον αυτοκινητόδρομο Πάφου Λεμεσού. Από εκεί ακολουθεί δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Πάφου μέχρι την αερογέφυρα της Αγίας Μαρινούδας που είναι και το σημείο αρχής.  

14. Φοίνικας. 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του παλιού δρόμου Πάφου - Λεμεσού με τον δρόμο που οδηγεί 
στο φράγμα του Ασπρόκρεμμου πριν από την γέφυρα του ποταμού Ξερού. Ακολουθεί τον πιο πάνω δρόμο μέχρι το 
σύνορο της Απαγορευμένης περιοχής που οδηγεί στην Αναρίτα. Από εκεί ακολουθεί το όριο της Απαγορευμένης 
περιοχής που περνά από το χωριό Φοίνικας μέχρι τα αντλιοστάσια του Τμήματος Υδάτων. Από εκεί με Νοτιοανατολική 
κατεύθυνση το όριο της Απαγορευμένης περιοχής μέχρι τον κύριο δρόμο Χολέτρια – Πάφου. Από εκεί ακολουθεί τον 
πιο πάνω κύριο δρόμο μέχρι το γεφύρι του ποταμού Ξερού που είναι και το σημείο αρχής.  

15. Καλέπεια.  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή χωματόδρομου με τον κύριο δρόμο Τσάδας - Λετύμπους σε απόσταση 
περίπου 500 μέτρα βόρεια από την διασταύρωση προς την κοινότητα Καλέπειας. Από εκεί με βόρεια ανατολική και 
νότια κατεύθυνση ακολουθεί το σύνορο της απαγορευμένης περιοχής (6772) μέχρι την συμβολή με το αργακι 
΄΄πιρκίν΄΄ στο δρομο Λετύμπους - Καλέπειας ,από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση ακολουθεί το ποιο πάνω αργάκι 
μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο και στη συνέχεια ακολουθεί με βορειοδυτική κατεύθυνση τον ποιο πάνω 
χωματόδρομο μέχρι το σημείο αρχής. 

16. Κάθηκας.  
Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το Οινοποιείο Βασιλικόν (οινοποιείο Κυριακίδη) στην κοινότητα Κάθηκα από εκεί με 
δυτική κατεύθυνση ακολουθεί τον χωματόδρομο, σύνορο απαγορευμένης περιοχής, που περνά από την τοποθεσία 
΄΄πεταράς΄΄ μέχρι την συμβολή του με τον χωματόδρομο Αρόδες – Μούντικο στη τοποθεσία ΄΄ακόνες΄΄από εκεί με 
βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση ακολουθεί τον ποιο πάνω χωματόδρομο που περνά από την τοποθεσία 
΄΄διπόταμος ΄΄ μέχρι το όριο της απαγορευμένης περιοχής Αρόδων, ακολουθεί στη συνέχεια με νότια και ανατολική 
κατεύθυνση τον χωματόδρομο όριο της πιο πάνω απαγορευμένης περιοχής μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο 
του αναδασμού στην τοποθεσία “μέλις” από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το 
σημείο αρχής. 

 
Αμμόχωστος 

1. Παραλίμνι (Περιοχή Άσπρο Χώμα) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τα φώτα τροχαίας στον Πρωταρά που είναι η συμβολή των  δρόμων Λεωφόρος 
Πρωταρά και της οδού Ακέφαλου με ανατολική κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του παρακαμπτήριου δρόμου προς 
πεδίο βολής Φανού.  Από εκεί με κατεύθυνση νότια μέχρι τον ασφάλτινο δρόμο του Πεδίου Βολής του Φανού και 
ακολούθως με βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο που οδηγεί στον Πρωταρά (Οδός 
Ακέφαλου).  Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση ακολουθώντας τον πιο πάνω δρόμο μέχρι το σημείο αρχής. 

2. Παραλίμνι -  Αγία Νάπα (Κυκλικός Κόμβος Χαραλαμπίδη προς Αγία Νάπα) -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον χωμάτινο δρόμο που συμβάλει με τον ασφαλτικό δρόμο στην οδό Ασκληπιού 
απέναντι από τον " Κόκκινο Γκρεμό "· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με ασφαλτικό δρόμο 
στην οδό Φιλοθέης· από εκεί ακολουθώντας τον ασφαλτικό δρόμο μέχρι την συμβολή του με τα όρια της 
απαγορευμένης περιοχής με νότια κατεύθυνση· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων της 
απαγορευμένης περιοχής μέχρι την συμβολή του με τον ασφαλτικό δρόμο της οδού Ασκληπιού· από εκεί με βόρεια 
κατεύθυνση ακολουθώντας τον πιο πάνω δρόμο κατά μήκος της απαγορευμένης περιοχής μέχρι το σημείο αρχής.  

3. Λιοπετρίου (Ποταμός Λιοπετριού) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του χωμάτινου δρόμου Ποταμού Λιοπετριού-Ξυλοφάγου με τον 
ασφάλτινο δρόμο Λιοπετριού-Ποταμός Λιοπετριού (300 μέτρα νοτιοανατολικά της αερογέφυρας Λιοπετριού). Από εκεί 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφάλτινου δρόμου και στην συνέχεια του χωμάτινου δρόμου που περνά από το λιμανάκι 
του ποταμού Λιοπετριού και το ξωκλήσι «Αγ. Γεωργίου» και με νοτιοανατολική κατεύθυνση σε απόσταση 1300 μέτρα 
όπου συμβάλει με χωμάτινο δρόμο όπου είναι και τα όρια των Βρετανικών Βάσεων. Από εκεί κατά μήκος του πιο 
πάνω χωμάτινου δρόμου που είναι παράλληλος με τα όρια των Βρετανικών Βάσεων και με δυτική κατεύθυνση μέχρι 
την συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 1250 μέτρων. Από εκεί κατά μήκος του χωμάτινου δρόμου 
και με βόρεια κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με τον χωμάτινο δρόμο Ξυλοφάγου-Ποταμού Λιοπετριού. Από εκεί 
κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου και με ανατολική κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με τον ασφάλτινο 
δρόμο Λιοπετριού - Ποταμού Λιοπετριού όπου είναι και το σημείο αρχής. 

4. Αγία Νάπα –Σωτήρα -Λιοπέτρι 
Το όριο της περιοχής ξεκινά από τον κυκλικό κόμβο , παρά τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας μες νότια 
κατεύθυνση μέχρι τον κυκλικό κόμβο που οδηγεί στον αυτοκινητόδρομο Αμμοχώστου-Λάρνακας. Ακολούθως με 
δυτική κατεύθυνση μέχρι τα όρια των βρετανικών Βάσεων με το χωριό Λιοπέτρι. Από εκεί με νότια κατεύθυνση μέχρι 
το χωμάτινο δρόμο πριν τη θάλασσα. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση μέχρι τον ασφάλτινο δρόμο του «Ποταμού» 
και στη συνέχεια με βόρεια κατεύθυνση. Ακολούθως ανατολικά και στη συνέχεια και πάλι νότια έτσι ώστε να 
παρακάμπτεται το αλιευτικό καταφύγιο και στη συνέχεια ανατολικά του καταφυγίου με ανατολική κατεύθυνση μέχρι τη 
δυτική πλευρά του Υδροπάρκου Αγίας Νάπας. Στη συνέχεια από τη συμβολή του δρόμου Αγίας Βαρβάρας –Αγίας 
Νάπας με τον αυτοκινητόδρομο με νοτιοανατολική κατεύθυνση μέχρι τα διαμερίσματα Napa Prince, ακολούθως 
βορειοανατολικά και στη συνέχεια με νότια κατεύθυνση , βορειοανατολικά του Δημοτικού σχολείο μέχρι το σημείο 



 

 

αρχής. (Στην τοποθεσία Μερσίνια του Δήμου Αγίας Νάπας απαγορεύεται η εξάσκηση σκύλων σε απόσταση 200 
μέτρων από τις κατοικίες). 

5. Παραλίμνι (Περιοχή Paramount προς Grecian Park) 
Τα όρια της περιοχής αρχίζουν από τη συμβολή των οδών Κόννος και Ήρας (προς Ξενοδοχείο Mimoza) από εκεί με 
ανατολική κατεύθυνση μέχρι την ακτογραμμή.  Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτογραμμής μέχρι την 
παραλία Κόννος. Εν συνέχεια με δυτική κατεύθυνση ακολουθώντας τον ασφάλτινο δρόμο της παραλίας Κόννου μέχρι 
τον παλαιό δρόμο Πρωταρά-Αγίας Νάπας και συνέχεια βορειοδυτικά μέχρι το σημείο αρχής. 

6. Φρέναρος (Περιοχή Στρατοπέδου) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Φώτη Πίττα και Μάριου Πέκα στον κύριο δρόμο Φρενάρου-
Λιοπετρίου.  Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση ακολουθώντας τον ασφάλτινο δρόμο που οδηγεί στον κυκλικό κόμβο 
Φρενάρου.  Ακολούθως με νότια κατεύθυνση μέχρι τον κύριο δρόμο Σωτήρας-Λιοπετρίου.  Ακολούθως με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση μέχρι τα όρια της Απαγορευμένης Περιοχής.  Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση ακολουθώντας τον 
χωμάτινο δρόμο Λιοπετρίου-Φρενάρους.  Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής. 

7. Λάρνακας-Αγίας Νάπας (παράλληλη του αυτοκινητόδρομου) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας Αγίας Νάπας (Α3)  με ανατολική κατεύθυνση προς τον 
κόμβο Αγίας Νάπας- Παραλιμνίου- Λάρνακας. Από την τελευταία έξοδο πριν τον κυκλικό κόμβο και με βόρεια 
κατεύθυνση στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο και ακολούθως με δυτική και ξανά βόρεια κατεύθυνση στην οδό 
Ασκληπιού. Ακολούθως με ανατολική κατεύθυνση εντός του χωματόδρομου όπου συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση 
και φτάνει στην έξοδο του κυκλικού κόμβου Αγίας Νάπας-Παραλιμνίου-Λάρνακας. Ακολούθως με νότια κατεύθυνση 
προς το κυκλικό κόμβο και μετά δυτική κατεύθυνση στον αυτοκινητόδρομο προς Λάρνακα μέχρι το σημείο αρχής.  

8. Grecian Park  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κυκλικό κόμβο που βρίσκεται παρά το ξενοδοχείο Grecian Park· από εκεί με 
δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτικού δρόμου μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο Αγίας Νάπας ‒ 
Πρωταρά· από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου με βόρεια κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με άλλο 
ασφαλτικό δρόμο δίπλα από το ξενοδοχείο Paramount· από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτικού δρόμου και 
με νότια κατεύθυνση μέχρι τον κυκλικό κόμβο όπου και το σημείο αρχής. 

9. Αγία Νάπα – Κάβο Γκρέκο (Περιοχή Σκουπίδια) (Ισχύει από 1/3/2022 – 30/4/2022)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Αγίας Νάπας – Πρωταρά με τον ασφαλτικό δρόμο 

που οδηγεί στο Περιβαλλοντικό Κέντρο του Τμήματος Δασών· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 

πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωμάτινο δρόμο ο οποίος βρίσκεται 500 μέτρα πριν το Περιβαλλοντικό Κέντρο· 

από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του χωμάτινου δρόμου μέχρι την ακτογραμμή· από εκεί κατά μήκος της 

ακτογραμμής με δυτική κατεύθυνση μέχρι τη συμβολή της με ασφαλτικό δρόμο που βρίσκεται πριν το ξενοδοχείο 

ATLANTICA MARE (Κέρμια)· Από εκεί ακολουθώντας τον ασφαλτικό δρόμο με βόρεια κατεύθυνση μέχρι τη συμβολή 

του με τον κύριο δρόμο Αγίας Νάπας - Πρωταρά· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 

δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  

 
Μέρος Στ 

Η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από την 15η Ιουλίου 2022 μέχρι και την τελευταία 
Κυριακή (7 ημέρες) πριν από την έναρξη του κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος (περίοδος κυνηγίου λαγού, 
πέρδικας και φραγκολίνας) του 2022 σε όλες τις περιοχές εκτός των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου όπως αυτές 
καθορίζονται με σχετικό διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η εκπαίδευση / 
άσκηση των κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται κατά τις ημέρες όπου επιτρέπεται το κυνήγι της φάσας και του 
τρυγονιού, στις περιοχές όπου επιτρέπεται το κυνήγι της φάσας και του τρυγονιού. Επίσης η εκπαίδευση / άσκηση 
των κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται και σε όλες τις περιοχές όπου το κυνήγι της φάσας και του τρυγονιού 
επιτρέπεται καθημερινά. 

 
Όροι: 

1. Η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται σε ακτίνα 150 μέτρων από κατοικημένες περιοχές.  

2. Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς σε δασικές ή ιδιωτικές περιοχές.  

3. Απαγορεύεται η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων εντός γεωργικών καλλιεργειών (αθέριστων σιτηρών 
– λαχανικών - περβόλια κλπ) ή και η πρόκληση ζημίας.  

4. Η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων θα γίνεται τηρουμένων των περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων 
Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων και του περί Ευημερίας των Ζώων Νόμου.  

5. Η μεταφορά των κυνηγετικών σκύλων εντός μεταφορικών μέσων, από και προς τους χώρους εκπαίδευσης / άσκησης, 
θα πρέπει να γίνεται εντός ειδικά διαμορφωμένων κλουβιών έτσι ώστε:  

 οι σκύλοι να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και τις ρυπογόνες εκπομπές των μέσων μεταφοράς,  

 να μην κινούνται ελεύθερα εντός των μέσων μεταφοράς  

 η είσοδος και η έξοδος των σκύλων από τα μέσα μεταφοράς να είναι ελεγχόμενη από τον ιδιοκτήτη ή το συνοδό 
των σκύλων:  

 
 



 

 

                                                                                                                       (ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΡΟΥ)  
                                                                                                                        Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας 

                                                                                                                          και Πανίδας 


