
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2003 - 2012 
152 (Ι) ΤΟΥ 2003 - 2012 

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

Σχετικά με τη γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4586  
ημερομηνίας 24/1/2014τροποποιούνται τα πιο κάτω:  
 

1. Από το Μέρος Β καταργούνται οι πιο κάτω περιοχές: 
Επαρχία Λευκωσίας 

Η περιοχή με α/α 5 (Καλό Χωριό - Κλήρου (απαγορευμένη)) 
Επαρχία Λεμεσού 

Οι περιοχές με α/α 2 (Ακρούντα Τζιτζιήφα) και α/α 3 (Παλώδια – Παραμύθα) 
Επαρχία Πάφου 

Η περιοχή με α/α 1 (Παραλιακή) 

 
2. Στο Μέρος Α προστίθεται η πιο κάτω περιοχή 

Επαρχία Λεμεσού 
1. Μόντε Καπούτο. 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του δρόμου που οδηγεί στο χωριό Παρεκκλησιά με το νέο 
δρόμο Λεμεσού – Λευκωσίας, από εκεί ανατολικά κατά μήκος του νέου δρόμου Λεμεσού – Λευκωσίας μέχρι τη 
συμβολή του με την αερογέφυρα της Μονής. Από εκεί νότια κατά μήκος χωματόδρομου που οδηγεί στο 
τσιμεντοποιείο της Μονής μέχρι την παραλία. Από εκεί δυτικά κατά μήκος της παραλίας μέχρι τον 
ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Μονής. Από εκεί βόρεια μέχρι συναντήσεως του παλαιού δρόμου Λευκωσίας – 
Λεμεσού. Από εκεί δυτικά κατά μήκος του παλαιού δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
 

3. Στο Μέρος Β προστίθενται οι πιο κάτω περιοχές 
Επαρχία Λευκωσίας 

1. Γέρι 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της οδού Αγίου Σπυρίδωνος στο Γέρι με χωμάτινο δρόμο που 
βρίσκεται πλησίον αντιαρματικής τάφρου. Από εκεί με νοτιοανατολική και στη συνέχεια νότια κατευθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 2300 
μέτρων περίπου. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο  σε απόσταση 60 μέτρων περίπου. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 
1600 μέτρων περίπου. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη 
συμβολή του με τον κύριο δρόμο που οδηγεί στο σταθμό επεξεργασίας Λυμάτων. Από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε 
απόσταση 1000 μέτρων περίπου. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου 
δρόμου μέχρι τα όρια της Νεκρής Ζώνης. Από εκεί με βόρεια, βορειοανατολική και στη συνέχεια βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων της Νεκρής Ζώνης μέχρι τη συμβολή της με χωμάτινο σε απόσταση 6000 
μέτρων περίπου. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη 
συμβολή του με την οδό Αγίου Σπυρίδωνος που είναι και το σημείο αρχής.     

Επαρχία Πάφου 
1. Παραλιακή  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την Πέτρα του Ρωμιού και ακολουθεί με δυτική κατεύθυνση την παραλία μέχρι 
το αργάκι της Άπης στην περιοχή Πότημα.Από εκεί το κύριο δρόμο Πέγειας-Πάφου μέχρι την Κισσόνεργα.Από 
το κέντρο του χωριού Κισσόνεργα ακολουθεί το δρόμο που οδηγεί προς την Τάλα και περνά από το 
αντλιοστάσιο του Τμήματος Υδάτων μέχρι την Τάλα. Από εκεί ακολουθεί τον κύριο δρόμο Τάλα – Τρεμιθούσα - 
Μεσόγη- Αναβαργός μέχρι τον κυκλικό κόμβο του νέου αυτοκινητόδρομου. Ακολουθεί τον νέο αυτοκινητόδρομο 
Πάφου-Λεμεσού μέχρι την γέφυρα στην Πέτρα του Ρωμιού, από εκεί ακολουθεί το αργάκι μέχρι την Πέτρα του 
Ρωμιού που είναι και το σημείο αρχής.  

   Σημείωση. Εξαιρούνται οι πιο κάτω περιοχές.  

 Η έκταση που περιλαμβάνεται μεταξύ των ποταμών Χα-ποτάμι – παραλία – ποταμός Ξερός –  
Αυτοκινητόδρομος.  

 Η περιοχή της οποίας το όριο αρχίζει από τη συμβολή του Αυτοκινητόδρομου Πάφου-Λεμεσού με τη 
Αερογέφυρα που οδηγεί στη βιομηχανική περιοχή Ανατολικού. Από εκεί με νότια κατεύθυνση ακλουθεί 
τον πιο πάνω δρόμο που ενώνεται με τον παλιό δρόμο Λεμεσού-Πάφου.Ακολουθεί με δυτική 
κατεύθυνση τον πιο πάνω δρόμο μέχρι τη διασταύρωση προς Αγία Μαρινούδα (σταθμός 
petrolinas).Ακολουθεί το δρόμο που περνά από την Αγία Μαρινούδα μέχρι την Αερογέφυρα (παλαιός 
σκουπιδότοπος).Ακολουθεί το Αυτοκινητόδρομο μέχρι την Αερογέφυρα Ανατολικού που είναι και το 
σημείο αρχής. 

 Το Δάσος με τους ευκαλύπτους πλησίον του Αεροδρομίου Πάφου στην Τίμη.  
 

 
 
                                                                                                                                                (ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΡΟΥ) 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας 
                                                                                                                                                  και Πανίδας 


