
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2003 - 2017 
Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 51. 

 
Ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 των περί Προστασίας και 
Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 - 2017 διατάσσω τα πιο κάτω: 

1.  Tο παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Προσωρινών Aπαγορευμένων Περιοχών Kυνηγίου, 
Διάταγμα του 2018. 

2.  Kηρύσσω ως Προσωρινά Aπαγορευμένες Περιοχές Kυνηγίου, μέχρι τις 15 Αυγούστου 2019 
συμπεριλαμβανομένης, τις περιοχές που περιγράφονται πιο κάτω.  

 
EΠAPXIA ΛEYKΩΣIAΣ 

1. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το τσιφλίκι «Δυο Ποταμοί» στη νοτιοδυτική γωνιά του τεμαχίου αρ. 40 του 
Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XX.4, που βρίσκεται πάνω στο δρόμο που οδηγεί προς το χωριό 
«Άγια Mαρίνα» (Σκυλλούρας) και προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
και μέσω του πιο πάνω χωριού μέχρι που ενώνεται με το χωριτικό δρόμο «Σκυλλούρας–Φιλιάς» στο πιο 
μακρινό ανατολικό σημείο του τεμαχίου αρ. 74 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XX.22· από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωριτικού δρόμου μέχρι τη γέφυρα πάνω στον ποταμό 
«Oφκός Ποταμός» στο πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 5 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου 
αρ. XX.37· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι που ο παραπόταμος 
«Λαξιά του Kατσελλάρη και Λαξιά του Kουρεού» ενώνεται με τον πιο πάνω ποταμό· από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω παραποτάμου μέχρι το πιο μακρινό νότιο σημείο του 
τεμαχίου αρ. 38 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XX.11, που βρίσκεται πάνω σε δρόμο που οδηγεί 
στο χωριό «Aσώματος»· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το 
πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 4 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XX.4, που 
βρίσκεται σε μονοπάτι που οδηγεί στο τσιφλίκι «Δυο Ποταμοί»· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω μονοπατιού μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο Xάρτη με αύξοντα αριθμό 
2211. 

2. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη βορειοδυτική γωνιά του τεμαχίου αρ. 33 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού 
Σχεδίου αρ. XIII.57, που βρίσκεται πάνω στον ποταμό «Γέρι Ποταμός» στο σημείο που ενώνεται με το χωριτικό 
δρόμο που οδηγεί από το χωριό «Kουτσοβέντης» προς το χωριό Kυθραία και προχωρεί με ανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωριτικού δρόμου μέχρι το σημείο που ενώνεται με τον παρακαμπτήριο 
δρόμο «Kυθραίας–Λευκωσίας» στην τοποθεσία «Φιλλέρι»· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω παρακαμπτήριου δρόμου μέχρι που ενώνεται με δρόμο που οδηγεί προς το χωριό «Kουτσοβέντης» στην 
τοποθεσία «Πετρόβουνος»· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του τελευταίου πιο πάνω δρόμου 
μέχρι το σημείο που τέμνεται από τον ποταμό «Tεγγέλης Ποταμός» στη νοτιοανατολική γωνιά του τεμαχίου αρ. 
10 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XXII.2· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω ποταμού και των ποταμών «Φοινικοπόταμος Ποταμός» και «Aροδάφνης Ποταμός» μέχρι το σημείο 
που ο τελευταίος πιο πάνω ποταμός συναντά τη Δασική Oροθετική γραμμή του κύριου κρατικού δάσους 
Kυθραίας στη νοτιοανατολική γωνιά του τεμαχίου αρ. 63 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XIII.57· 
από εκεί δυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι τη νοτιοανατολική γωνιά του τεμαχίου αρ. 16 του πιο πάνω Σχεδίου, 
που βρίσκεται σε δρόμο, στην τοποθεσία «Mαυροκόλυμπος»· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο που τέμνεται από τον ποταμό «Γέρι Ποταμός» στη νοτιοδυτική γωνιά του 
τεμαχίου αρ. 34/1 του πιο πάνω σχεδίου· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού 
μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο Xάρτη με αύξοντα αριθμό 
2213. 

3. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το γεφύρι του κύριου δρόμου Mόρφου–Mύρτου πάνω στον ποταμό «Oφκός 
Ποταμός» και προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι το πιο μακρινό 
ανατολικό σημείο του τεμαχίου αρ. 455 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XX.18 που βρίσκεται σε 
δρόμο· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο που διασταυρώνεται με 
άλλο δρόμο που οδηγεί από το χωριό Mόρφου στο χωριό Kυρά κοντά στη νοτιοανατολική γωνιά του τεμαχίου 
αρ. 234 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XX.26· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
τελευταίου πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο που ενώνεται με άλλο δρόμο που οδηγεί στο χωριό Φιλιά στο πιο 
μακρινό δυτικό σημείο του τεμαχίου αρ. 190/1 του πιο πάνω σχεδίου· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του τελευταίου πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο που διασταυρώνεται με άλλο δρόμο που οδηγεί 
από το χωριό Kυρά στο χωριό Mάσσαρι στη βορειοδυτική γωνιά του τεμαχίου αρ. 282 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XX.27· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του τελευταίου πιο πάνω 
δρόμου μέχρι το σημείο που ενώνεται με το δρόμο που οδηγεί στο χωριό Kατωκοπιά στο πιο μακρινό ανατολικό 
σημείο του τεμαχίου αρ. 280 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XX.35· από εκεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του τελευταίου πιο πάνω δρόμου μέχρι το πιο μακρινό δυτικό σημείο του τεμαχίου αρ. 
47 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XX.43· από εκεί νοτιοδυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο 
μακρινό ανατολικό σημείο του τεμαχίου αρ. 853 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XX.42, που 
βρίσκεται σε δρόμο που οδηγεί από το τελευταίο πιο πάνω χωριό στο χωριό Aστρομερίτης· από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 
514 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XX.58· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση μέσω του 
τελευταίου πιο πάνω χωριού μέχρι τη βορειοανατολική γωνιά του τεμαχίου αρ. 812/1 του πιο πάνω Σχεδίου που 
βρίσκεται στο δρόμο που οδηγεί στο χωριό Eλιά· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 



δρόμου μέχρι το σημείο που διασταυρώνεται με τον ποταμό «Ποτάμι Ποταμός» στο πιο μακρινό νότιο σημείο 
του τεμαχίου αρ. 500 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XX.57· από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι το σημείο που διασταυρώνεται με δρόμο που οδηγεί από 
το χωριό Kάτω Zώδια στο χωριό Nικήτας στη βορειοανατολική γωνιά του τεμαχίου αρ. 28 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XX.49· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
μέχρι το σημείο που διασταυρώνεται με άλλο δρόμο που οδηγεί στο χωριό Πέτρα στο πιο μακρινό δυτικό 
σημείο του τεμαχίου αρ. 372 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XIX.47.E.1· από εκεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του τελευταίου πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο που διασταυρώνεται με άλλο δρόμο 
στο πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 108 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XIX.47.W.2· 
από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του τελευταίου πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο που 
ενώνεται με τον κύριο δρόμο Mόρφου–Mύρτου στο πιο μακρινό δυτικό σημείο του τεμαχίου αρ. 154 του 
Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XIX.46.W.2· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο Xάρτη με αύξοντα αριθμό 
2362. 

4. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των λεωφόρων Στροβόλου και Aθαλάσσας και προχωρεί με 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της λεωφόρυ που αναφέρθηκε δεύτερη μέχρι την ένωσή της με τον παληό 
δρόμο Λευκωσίας–Λεμεσού· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω παλιού δρόμου μέχρι το 
χωριό Λατσιά· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί προς το νέο κύριο δρόμο 
Λεμεσού–Λευκωσίας μέχρι την ένωσή του με τον πιο πάνω κύριο δρόμο· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω νέου κύριου δρόμου μέχρι το σημείο που συναντά τον ποταμό Kαλόγερο· από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι το σημείο που συναντά το χωματόδρομο που 
οδηγεί προς το χωριτικό δρόμο Στροβόλου– Tσέρι· από εκεί με δυτική κατεεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι την ένωσή του με τον πιο πάνω χωριτικό δρόμο· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωριτικού δρόμου μέχρι την ένωσή του με το δρόμο που οδηγεί προς τον κύριο δρόμο Π. 
Λακατάμιας– Στροβόλου· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την ένωσή 
του με τον πιο πάνω κύριο δρόμο· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο Xάρτη με αύξοντα αριθμό 
4836. 

5. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο που το αργάκι «Aργάκι Bουρκάρηδες» συναντά το μονοπάτι που 
περνά από τις τοποθεσίες «Kοτσιηνούς», «Παλαιοχάνουτα» και «Kούννος» και προχωρεί με νοτιοανατολική και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού μέχρι το σημείο που διασταυρώνει το πιο πάνω 
αργάκι κοντά στη νοτιοδυτική γωνιά του τεμαχίου αρ. 490 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. 
XXIX.62· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο Xάρτη με αύξοντα αριθμό 
5142. 

6. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το πιο μακρινό ανατολικό σημείο του τεμαχίου αρ. 90 του συμπλέγματος «G» 
του χωριού Στρόβολος του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XXI.61.E.2 που βρίσκεται πάνω στον 
κύριο δρόμο Στροβόλου―Λακατάμιας―Kλήρου και προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη νοτιοδυτική γωνιά του τεμαχίου αρ. 323 του συμπλέγματος «G» του χωριού Π. 
Δευτερά του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XXX.34.E.1, που βρίσκεται πάνω στο δρόμο 
Aνθούπολης που οδηγεί προς το χωρίο Έγκωμη· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω δρόμου μέχρι τη βορειοανατολική γωνιά του τεμαχίου αρ. 1754 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου 
αρ. XXX.3.E.2 η οποία γωνιά βρίσκεται πάνω στο δρόμο που οδηγεί προς τον κύριο δρόμο Aγίων 
Tριμιθιάς―Kοκκινοτριμιθιάς· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου 
Aνθούπολης―Λευκωσίας μέχρι το νέο κυκλικό κόμβο του νέου δρόμου Λευκωσίας―Kοκκινοτριμιθιάς, παρά 
την τοποθεσία «Λαξιά της Mάρουσσας»· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω νέου δρόμου 
μέχρι το πιο μακρινό δυτικό σημείο του τεμαχίου αρ. 1076 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XXI.58, 
το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω στον παλαιό δρόμο Kοκκινοτριμιθιάς―Λευκωσίας· από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου και του Διεθνή Aερολιμένα Λευκωσίας μέχρι το σημείο 
που ο δρόμος που οδηγεί προς τη Mονή Mακεδονίτισσας και που διέρχεται από το Mέλαθρο Eυγηρίας ενώνεται 
με τον πιο πάνω κύριο δρόμο· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη Mονή 
Mακεδονίτισσας· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί από την πιο πάνω 
Mονή προς το χωριό Στρόβολος και διέρχεται από το κοιμητήριο και Σφαγείο του Στροβόλου μέχρι το σημείο 
αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο Xάρτη με αύξοντα αριθμό 
5445. 

7. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Λεύκα και προχωρεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του χωριτικού 
δρόμου που οδηγεί προς το χωριό Kαλοπαναγιώτης μέχρι το σημείο που συναντά τη δασική οροθετική γραμμή 
του κύριου κρατικού δάσους Πάφου· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω δασικής 
οροθετικής γραμμής του πιο πάνω δάσους μέχρι τη νοτιοανατολική γωνιά του τεμαχίου αρ. 91 του 
Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XXVIII.17· από εκεί βορειοδυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο 
μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 106 του πιο πάνω σχεδίου· από εκεί βορειοδυτικά σε ευθεία γραμμή 
μέχρι το δασικό ορόσημο αρ. 950 του πιο πάνω δάσους· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της 
δασικής οροθετικής γραμμής του πιο πάνω δάσους μέχρι το δασικό ορόσημο αρ. 922 το οποίο ορόσημο 
βρίσκεται πάνω στον ποταμό Kόλυμπο· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού 
μέχρι το δασικό ορόσημο αρ. 901 του πιο πάνω δάσους· από εκεί με δυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος 



της δασικής οροθετικής γραμμής του πιο πάνω δάσους μέχρι το δασικό ορόσημο αρ. 886· από εκεί ανατολικά 
σε ευθεία γραμμή μέχρι το δασικό ορόσημο αρ. 914 του πιο πάνω δάσους· από εκεί βορειοανατολικά σε ευθεία 
γραμμή μέχρι το χωριό Γαληνή· από εκεί με βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
δρόμου Γαληνή–Kαραβοστάσι–Λεύκα μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5412. 

8. Oλόκληρη η περιοχή που βρίσκεται σε ακτίνα 150 μέτρα γύρω από το σταθμό της Aρχής Tηλεπικοινωνιών στα 
Kιόνια και φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5725. 

9. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο που βρίσκεται στο χωμάτινο δρόμο Kαμπιών–Mεταλλείου, όπους 
συμβάλει άλλος χωμάτινος δρόμος στα ανατολικά κοντά στην τοποθεσία Kουταλάρης· από εκεί με νότια 
κατεύθυνση σε ευθεία γραμμή μέχρι την κορυφογραμμή Kουταλάρης· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση και 
σε ευθεία γραμμή μέχρι το χωμάτινο δρόμο Mεταλλείου Aγίου Oνουφρίου στην τοποθεσία Kουρτελλόροτσος· 
από εκεί με νοτιοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι το αργάκι 
Mαζόβουνος· από εκεί με βόρεια και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι του 
σημείου όπους συναντάται με το χωμάτινο δρόμο Kαμπιά–Φιλάνι· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
αργακιού Kοκκινόβρυσης σε απόσταση 200 μέτρα από τον πιο πάνω δρόμο και από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση σε ευθεία γραμμή μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 6056. 

10. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ποταμού Kαφίζη με τον κύριο δρόμο Λυθροδόντα–Mαθιάτη· 
από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το χωματόδρομο ο οποίος 
οδηγεί προς το δάσος Aετόμουττη· από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση μέχρι τη δασική οροθετική γραμμή, μεταξύ των δασικών οροσήμων 108 και 109· από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ορίου των επαρχιών Λευκωσίας–Λάρνακας μέχρι την κορυφή του 
βουνού στην τοποθεσία Kέφαλος· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση σε ευθεία γραμμή μέχρι το δασικό 
ορόσημο με αριθμό 100· από εκεί πάλι με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος αντιπυρικής λωρίδας μέχρι τη 
συμβολή της με χωματόδρομο που οδηγεί στο χωριό Λυθροδόντας στην περιοχή Ματσούκα (διάτρηση νερού)· 
από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το χωριό Λυθροδόντας· από 
εκεί με ανατολική κατεύθυνση και κατά μήκος του κύριου δρόμου Λυθροδόντα – Μαθιάτη μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 6065. 

11. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Πολύστυπου - Λαγουδερών με τον κύριο 
δρόμο ο οποίος οδηγεί στα Xανδριά και συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, στην διπλή στροφή, στην τοποθεσία "Xρυσομηλούδι"· από 
εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες 
"Bασιλική" και "Kουτσούλλα", μέχρι το Aργάκι των Δαμιών· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω Aργακιού, μέχρι τον χωματόδρομο Kανναβιών - Λαγουδερών· από εκεί με ανατολική και νότια 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο 
Λαγουδερών - Πολυστύπου και από εκεί με νότια, ανατολική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου, μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Eιδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό: 6255. 

12. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο όπου ο κύριος δρόμος που οδηγεί προς την Ποταμιά συμβάλει με 
το παλαιό δρόμο Λευκωσίας - Λεμεσού και συνεχίζει με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου, μέχρι την συμβολή του με τον δρόμο Nήσου - Kοτσιάτη· από εκεί με δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω δρόμου, μέχρι τον νέο αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου, μέχρι την αερογέφυρα Tσερίου, στον ποταμό Aλμυρό και από εκεί 
με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του δρόμου που συμβάλει με τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας - Λεμεσού, 
μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Eιδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό: 6258. 

13. Το όριο της περιοχής βρίσκεται σε ακτίνα 150 μέτρων από το δημοτικό σχολείο, Ακακίου. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό: 6334. 

14. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την ακτογραμμή βόρεια από τον οικισμό Μανσούρας· από εκεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή που περνά από τις τοποθεσίες "Καραόλοι", "Ροτσιάς", "Πλύμμα της 
Μιναλλούς" και "Αππιούρκα" μέχρι τον κύριο δρόμο Κάτω Πύργου - Παχυάμμου στην τοποθεσία "Μακρυλάονο"· 
από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι την τοποθεσία "Κάμπος 
του Πλάκου", κοντά στο φυλάκιο των Ηνωμένων Εθνών από εκεί με νοτιοδυτική, δυτική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος των τοποθεσιών "Φιλοκάστρι", "Αργάκι των Κοκκίνων", "Περβόλι του Εσιέττη", "Λούρα 
του Χαμουζά", "Γεφύρι της Αμπαράκλας" και "Αμπαράκλα", μέχρι την ακτογραμμή, 200 μέτρα ανατολικά από το 
νεκροταφείο του Παχυάμμου· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι την θέση 
των Τουρκικών Κατοχικών Στρατευμάτων· από εκεί με νοτιοανατολική, ανατολική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος της πιό πάνω θέσης, μέχρι την ακτογραμμή και από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος της ακτογραμμής, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό: 6342. 

15. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο της θέσης των Τουρκικών Κατοχικών Στρατευμάτων που βρίσκεται 
200 μέτρα δυτικά από τον ποταμό Λιμνίτη· από εκεί με ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
της πιο πάνω θέσης, μέχρι την τοποθεσία "Αλωνούδκια", νοτιοανατολικά από το γήπεδο Βαρίσειας· από εκεί με 



δυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή που περνά από τις τοποθεσίες "Καψαλίτικα", "Στρογγυλός", "Λατσί", 
"Λούρες του Χαλέλη" και "Πετρόμαντρα", μέχρι τον χωματόδρομο στην τοποθεσία "Κουκούνα" και από εκεί με 
βορειοδυτική, δυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, σε απόσταση 300 περίπου μέτρων νότια από τον 
χωματόδρομο Κάτω Πύργου - Βαρίσειας και σε απόσταση 400 περίπου μέτρων δυτικά από τον ποταμό του 
Λιμνίτη, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό: 6344. 

16. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το ύψωμα "Σελλάδι του Αμπελικού"· από εκεί με δυτική κατεύθυνση και σε 
ευθεία γραμμή, μέχρι την τοποθεσία "Κακοβούναρος"· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία 
γραμμή, μέχρι την τοποθεσία "Χαρκοκόλυμπος"· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 
μέχρι την τοποθεσία "Αλωνούδκια" και από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή, μέχρι το 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό: 6345. 

17. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του κύριου δρόμου Φιλιάς -  Γερόλακκου με την θέση των 
Τουρκικών Κατοχικών Στρατευμάτων· από εκεί με βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
της πιο πάνω θέσης, μέχρι τον κύριο δρόμο Γερολάκκου - Φιλιάς και από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό: 6346. 

18. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο όπου ο κύριος δρόμος από τον Γερόλακκο προς τον παλαιό δρόμο 
Λευκωσίας - Κοκκινοτριμιθιάς, διασταυρώνεται από την θέση των Τουρκικών Κατοχικών Στρατευμάτων· από 
εκεί με νοτιοανατολική βορειοανατολική, νοτιοανατολική, βορειοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος της πιο πάνω θέσης, μέχρι τον κύριο δρόμο Αγίου Δομετίου -  Κοκκινοτριμιθιάς· από εκεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση και ευθεία γραμμή μέχρι τον παλαιό δρόμο Αγίου Δομετίου - Διεθνούς Αεροδρομίου Λευκωσίας· 
από εκεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου, μέχρι τον παλαιό 
δρόμο Αγίου Δομετίου - Κοκκινοτριμιθιάς· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου, μέχρι τον κύριο δρόμο που οδηγεί στο Γερόλακκο και από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω κυρίου δρόμου, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό: 6347. 

19. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον Δήμο Λευκωσίας· από εκεί με βόρεια, ανατολική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της θέσης των Τουρκικών Κατοχικών Στρατευμάτων, μέχρι τον παλαιό δρόμο 
Λάρνακας - Λευκωσίας και από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό: 6348. 

20. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την έξοδο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού που οδηγεί στον 
παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού και στην Νήσου˙ από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω δρόμου και στην συνέχεια κατά μήκος του παλαιού δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο εξωκλήσι του Αγίου Ευτυχίου˙ από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τον χωματόδρομο νότια από το πιο πάνω εξωκλήσι˙ από εκεί με νότια και 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που βρίσκεται σε απόσταση 150 περίπου 
μέτρων βόρεια από την κτηνοτροφική περιοχή του Δαλιού μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Βιομηχανικής 
περιοχής Δαλιού-Δήμου Δαλιού˙ από με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το 
Δάλι˙ από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κυρίου δρόμου Δαλιού-Πέρα Χωρίου μέχρι τον παλαιό 
δρόμο Λευκωσίας - Λεμεσού˙ από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τον 
αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας και από εκεί με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω αυτοκινητόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6413. 

21. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή των ποταμών Φτερικούδι και Παλαιχώρι στην τοποθεσία 
"Διπόταμον" της κοινότητας Φτερικούδι˙ από εκεί με ανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι τον 
χωματόδρομο που βρίσκεται ανατολικά και παράλληλα του ποταμού Παλαιχώρι˙ από εκεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Ιρκάκας" και "Κρεμμοί"  
μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Φτερικούδι-Δασικός Σταθμός Παναγίας˙ από εκεί με 
νοτιοδυτική, βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου 
μέχρι τη διασταύρωση του με αργάκι σε απόσταση 3500 περίπου μέτρων στην τοποθεσία "Διπόταμον"˙ από 
εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τον ποταμό Φτερικούδι και από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6522. 

22. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κυκλικό κόμβο επί του δρόμου Ιδαλίου-Λυμπιών-Λάρνακας νότια της 
κοινότητας Λυμπιών· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τον 
αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας˙ από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
αυτοκινητόδρομου μέχρι τη διασταύρωση του με τον δρόμο Αλάμπρας-Λυμπιών˙ από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον δρόμο Ιδαλίου-Λυμπιών-Λάρνακας 
και από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 



Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6523. 

23. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Γούρρι˙ από εκεί κατά μήκος του κύριου δρόμου Γούρρι-
Λαζανιάς μέχρι τον πρώτο χωματόδρομο (οδός Εζεκία Παπαϊωάννου)˙ από εκεί με νοτιοανατολική, 
βορειοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το συγκρότημα 
κατοικιών "Σταυρίνα" και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου 
(οδός Γρίβα Διγενή) μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6527. 

24. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Αγίων Τριμιθιάς· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου (οδός Γερολάκκου) που περνά από το κοιμητήριο της κοινότητας μέχρι 
την συμβολή του με άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο οδός Αγ. Ερμoλάου· από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια χωματόδρομου μέχρι την 
διασταύρωση του με το αργάκι "Μικρή Λαξιά"· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
αργακιού μέχρι την διασταύρωση του με χωματόδρομο σε απόσταση 850 περίπου μέτρων· από εκεί με 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο 
σε απόσταση 800 περίπου μέτρων· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
μέχρι τη συμβολή του με τον χωματόδρομο και στην συνέχεια ασφαλτοστρωμένο δρόμο (οδός Αγίου 
Ερμολάου)· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο σε απόσταση 150 περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου μέχρι τον κύριο δρόμο Ανθούπολις – Αγίων Τριμιθιάς και από εκεί με δυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6529. 

25. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Εργατών· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά δυτικά από τον Πεδιαίο ποταμό μέχρι τη συμβολήν του με τον κύριο 
δρόμο Επισκοπιού – Αρεδιού· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι 
την τοποθεσία ″Καράβου″ σε απόσταση 400 μέτρων και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, σε ευθεία 
γραμμή, μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6535. 

26. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Κοράκου – Ευρύχου με τον κύριο δρόμο 
Λευκωσίας – Αστρομερίτη – Τροόδους, παρά το Νοσοκομείο Ευρύχου

. 
από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά 

μήκος του πιο πάνω κυρίου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στις 
κοινότητες Τεμβριά και Καλιάνα

.
 από εκεί με δυτική, βόρεια και δυτική  κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 

ασφαλτοστρωμένου δρόμου που διασταυρώνει τον ποταμό Καρκώτη μέχρι τον κύριο δρόμο Τεμβριάς - 
Γαλάτας

.
 από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με τον 

ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Καλάνια
. 
από εκεί με νοτιοδιτική κατεύθυνση κατά μήκος 

του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί 
στην κοινότητα Τεμβριών και περνά ανατολικά από το γήπεδο Καλιανών

.
 από εκεί με βόρεια, βορειοανατολική, 

βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι την κοινότητα 
Τεμβριάς

.
 από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια 

χωματόδρομου που περνά από το νεκροταφείο Τεμβριάς μέχρι την κοινότητα Κοράκου και από εκεί με 
ανατολική, βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Κοράκου – 
Ευρύχου, που διασταυρώνει τον ποταμό Καρκώτη μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6570. 

27. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου  Αναλυόντα – Λυθροδόντα με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο νότια του κέντρου Λυσόραμα

. 
από εκεί με βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση κατά 

μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια χωματόδρομου που περνά βόρεια από το 
μοναστήρι της Αγίας Τριάδας, μέχρι τη διασταύρωση του με αργάκι σε απόσταση 1700 περίπου μέτρων στη 
τοποθεσία ”Τερέθκια”

.
 από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τη 

συμβολή του με τον ποταμό Γιαλιά
. 
από εκεί με βόρεια κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι το χωματόδρομο 

σε απόσταση 300 περίπου μέτρων
. 
από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 

χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον πιο πάνω χωματόδρομο μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο σε απόσταση 650 περίπου μέτρων

.
 από εκεί με νοτιοανατολική, ανατολική και νότια κατεύθυνση 

κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Αναλυόντα – Λυθροδόντα 
και από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6573. 

28. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Ξυλιάτου· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του κύριου δρόμου Ξυλιάτου-Αγίας Μαρίνας μέχρι τη συμβολή του με τον παλαιό ασφαλτοστρωμένο δρόμο σε 
απόσταση 350 περίπου μέτρων· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω παλαιού 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 100 περίπου μέτρων· από 
εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο σε απόσταση 500 περίπου μέτρων· από εκεί με ανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 230 περίπου μέτρων· από 
εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με 



ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Ξυλιάτου σε απόσταση 400 περίπου μέτρων· από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο σε απόσταση 50 περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το τέλος του σε απόσταση 220 περίπου μέτρων· από εκεί με 
δυτική, νότια και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Ξυλιάτου σε απόσταση 460 περίπου μέτρων και από εκεί 
με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6661. 

29. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Πολυστύπου Χαντριών με ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο στην τοποθεσία ″Καμινάτζια″· από εκεί με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 1000 περίπου μέτρων στην 
τοποθεσία ″Γράμματα″· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 300 περίπου μέτρων στην τοποθεσία ″Βασιλική″· 
από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πολυστύπου-Χαντριών και από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6662. 

30. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου με τον κύριο δρόμο Καμπιών – Αναλιόντα σε 
απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου από την Κοινότητα Καμπιών στην τοποθεσία  ″Λάτσα″· από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο σε απόσταση 1100 περίπου μέτρων·  από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο και στην συνέχεια χωματόδρομο 
που οδηγεί στη Μονή Θεοτόκου· από εκεί με δυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι τον χωματόδρομο 
σε απόσταση 400 περίπου μέτρων και από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6669. 

31. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Παλαιχωρίου - 
Προφήτη Ηλία - Συκόπετρας στην τοποθεσία ″Κάσπυρες″ 2200 περίπου μέτρων νοτιοδυτικά από τη συμβολή 
του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου με τον κύριο δρόμο Αγίου Επιφανείου – Παλαιχωρίου – Αγρού· από 
εκεί με βορειοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου 
μέχρι τη συμβολή του με μονοπάτι σε απόσταση 2300 περίπου μέτρων στην τοποθεσία ″Αμμουδιές″· από εκεί 
με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε 
απόσταση 200 περίπου μέτρων· από εκεί με βόρεια και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία ″Μαραθεύτη″ μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη 
τοποθεσία ″Κουντούρκα″ σε απόσταση 1350 περίπου μέτρων και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6670. 

32. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Σπήλια· από εκεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Καννάβια- Αγία Ειρήνη -Σπήλια μέχρι τη συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί από τον κύριο δρόμο Λευκωσίας- Τροόδους προς την κοινότητα Σπήλια 
και από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6672. 

33. Το όριο της περιοχής αρχίζει 120 περίπου μέτρων νότια του κοιμητηρίου της κοινότητας Άγιος Επιφάνειος 
Ορεινής επί του χωματόδρομου Αγίου Επιφανείου – Αγίας Κορώνης· από εκεί με νοτιοανατολική, νότια, 
ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου ο οποίος περνά από την 
τοποθεσία ″Αμπέλια″ μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 670 περίπου μέτρων· από εκεί 
με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με το ″αργάκι 
Μελισάντρα″ στην τοποθεσία ″Μελισάντρα″ σε απόσταση 555 περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 260 
περίπου μέτρων και από εκεί με βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6779. 

34. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την Κοινότητα Ακακίου· από εκεί με ανατολική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου κύριου δρόμου Ακακίου-Κοκκινοτριμιθιάς μέχρι τη συμβολή 
του με χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Μαντρούδκια″ σε απόσταση 2730 περίπου μέτρων δυτικά και δίπλα από 
τον ποταμό ″Μερίκα″· από εκεί με ανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
που περνά από τις τοποθεσίες ″Βουρνιά″ και ″Λαξιά του Συμεού″ μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο 
Παλαιομετόχου-Ακακίου σε απόσταση 1550 περίπου μέτρων και από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου και στην συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6784. 



35. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του παλαιού δρόμου Λευκωσίας-Κοκκινοτριμιθιάς-Τροόδους 
με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Τροόδους που βρίσκεται δυτικά του κυκλικού κόμβου επί του πιο πάνω 
παλαιού δρόμου σε απόσταση 170 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω αυτοκινητόδρομου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 1000  περίπου μέτρων βόρεια 
των εγκαταστάσεων της Παγκύπριας  Εταιρείας Αρτοποιών· από εκεί με βορειοανατολική, βόρεια, δυτική και 
βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς σε 
απόσταση 2170 περίπου μέτρων στην τοποθεσία ″Κοκκινόκρεμμος″ από εκεί με βορειοδυτική, νοτιοδυτική, 
βορειοδυτική, και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου που βρίσκεται 150 περίπου μέτρων 
νότια και παράλληλα από την αρχή της απότομης κατωφέρειας (κρεμμοί), ο οποίος περνά από την τοποθεσία 
″Καυκάλλα″, που διασταυρώνει τον κύριο δρόμο Μάμμαρι-Κοκκινοτριμιθιάς και στην συνέχεια περνά από τις 
τοποθεσίες ″Καυκάλα του Μουτταλίμη″, ″Κομμόροτσος″ και ″Μούττες της Δένειας″ μέχρι τη συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Δένειας-Κοκκινοτριμιθιάς ανατολικά της κοινότητας Δένειας· από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι την κοινότητα Δένειας· από εκεί με 
νότια κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου Δένειας-Ακακίου μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο 
νότια και δίπλα από τον ποταμό ″Μερίκα″ σε απόσταση 1050 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοδυτική  
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω  χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Ακακίου-Δένειας σε απόσταση 1300 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι την κοινότητα Δένειας· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του χωματόδρομου που περνά από τη τοποθεσία ″Περβόλια″, διασταυρώνει το δρόμο Αυλώνας-Δένειας 
και περνά από τις τοποθεσίες "Φτανά" και "Στράτα της Πάφου" μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο 
Φιλιάς-Γερόλακκου σε απόσταση 1450 περίπου μέτρων στη τοποθεσία "Αροδαφνούδι"· από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι την κοινότητα Γερολάκκου· από εκεί με νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στον παλαιό κύριο δρόμο Λευκωσίας-
Κοκκινοτριμιθιάς μέχρι τον πιο πάνω παλαιό κύριο δρόμο και από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω παλαιού κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6787. 

36. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια 
χωματόδρομου, με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία ″Μάντρες″ παρά το κοινοτικό γήπεδο Αγίου Επιφανίου˙ 
από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο στη τοποθεσία ″Κοκκινοχώματα″ σε απόσταση 500 περίπου μέτρων˙ από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ″Λούρουππας″ και 
″Καμπίσματα″ μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία ″Χαλοσπιτιά″ σε απόσταση 700 
περίπου μέτρων˙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία ″Καμπίσματα″ σε απόσταση 250 περίπου μέτρων˙ από εκεί 
με βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή 
του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 420 περίπου μέτρων˙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 550 περίπου 
μέτρων και από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6833. 

37. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Επισκοπειού˙ από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του κύριου δρόμου Επισκοπειού – Πέρα μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που 
οδηγεί στην κοινότητα Πολιτικο˙ από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου μέχρι την κοινότητα Πολιτικού˙ από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου και στη συνέχεια χωματόδρομου που οδηγεί στην εκκλησία του Aγίου Μνάσωνα, μέχρι τη συμβολή του 
με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Ασπρόκαμπος″ σε απόσταση 1300 περίπου μέτρων˙ από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, μέχρι τη διασταύρωση του με τον κύριο δρόμο Αρεδιού – Επισκοπειού παρά την εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου σε απόσταση 1800 περίπου μέτρων και από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6834. 

38. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Μενίκου (Δημοτικό Σχολείο)˙ από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που διασταυρώνει τον ποταμό του Ακακίου, μέχρι τη 
συμβολή του με τον κύριο δρόμο Ακακίου - Παλαιομετόχου˙ από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 800 περίπου μέτρων˙ από 
εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά ανατολικά και 
παράλληλα από το ποταμό του Ακακίου και από τις τοποθεσίες ″Πάνω Τράχωνα″ και ″Κακοδισιά″ μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία ″Κουρκούσα″ σε απόσταση 1500 περίπου μέτρων˙ από εκεί 
με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που διασταυρώνει το ποταμό του Ακακίου 
μέχρι τη διασταύρωση του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 800 περίπου μέτρων και από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες 
″Χαλόσπιτα″, ″Λιθαριές″ και ″Γιοφυρούδκια″ μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6836. 

39. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση χωματόδρομου με τον κύριο δρόμο Πλατανιστάσσας – Κάτω 
Μονής, στη τοποθεσία ″Ελιές του Χακκί″ σε απόσταση 1900 περίπου μέτρων βορειοανατολικά από την 



εκκλησία του Σταυρού του Αγιασμάτι″˙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου Πλατανιστάσσας – Κάτω Μονής μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στην τοποθεσία 
″Παναγιά″ 400 περίπου μέτρα νοτιοδυτικά από τον Δασικό Σταθμό (Γιοφύρι της Παναγιάς)˙ από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που διασταυρώνει τον ποταμό Σερράχη 
μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 800 περίπου μέτρων στην τοποθεσία ″Παρασκευά″˙ από 
εκεί με νοτιοδυτική, νότια, βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
που περνά από τις τοποθεσίες ″Πουζόροτσος″, ″Βατερόν″ και ″Σκαλιά″ μέχρι το τέρμα του στη κοίτη του 
ποταμού Σερράχη˙ και από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή που διασταυρώνει τον πιο 
πάνω ποταμό μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6844. 

40. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Γούρρι· από εκεί με βόρεια και ανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του κύριου δρόμου Γούρρι – Φικάρδου, μέχρι την κοινότητα Φικάρδου· από εκεί με βορειοανατολική και 
νότια κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Αππιδιές", "Μάντρες" και 
"Μάντρα" μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πολιτικού – Λαζανιάς στη τοποθεσία 
"Κλιμάδια"· από εκεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι την κοινότητα Λαζανιάς και από εκεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Λαζανιάς – Γούρρι μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6889. 

41. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το κέντρο Φορβίωτισσα 250 περίπου μέτρα νοτιοδυτικά από την εκκλησία της 
Παναγίας της Ασίνου· από εκεί νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί στη 
κοινότητα Σπηλιών και περνά από τις τοποθεσίες, "Ρότσος", "Λαόνι", "Χαλοσπιτιές", "Μάντρα", "Κρύο - Νερό" 
και "Χαντάκια" μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 1700 περίπου μέτρων από εκεί με 
νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 600 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία "Αμματερά" και 
"Γλασμαρκές" και νοτιοανατολικά του υψώματος "Μούττη του  Δία" σε απόσταση 1000 περίπου μέτρων· από 
εκεί με νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και περνά 
από τη τοποθεσία "Κήπος" και "Παλαιόμυλος" μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο που οδηγεί στη 
κοινότητα Αγίου Θεοδώρου· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο και στη συνέχεια χωματόδρομο Νικητάρι -  Ασίνου – 
Σπηλιών σε απόσταση 80 περίπου μέτρων και από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6990. 

42. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Κάτω Δευτερά· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του κύριου δρόμου Κάτω Δευτεράς – Πέρα, μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί 
στην κοινότητα Επισκοπειό στη τοποθεσία "Πάνω Βουνό"· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πέρα - Επισκοπειό· 
από εκεί  με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή 
του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στη κοινότητα Αρεδιού· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
που οδηγεί στη κοινότητα Εργάτες· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη κοινότητα Εργάτες· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του 
κύριου δρόμου Εργάτες –Ανάγεια μέχρι τη κοινότητα Ανάγεια και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του κύριου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα Κάτω Δευτεράς μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6993. 

43. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου του Ιχθυοτροφείου 
Καλοπαναγιώτη με το κύριο δρόμο Ορκόντα – Καλοπαναγιώτη· από εκεί με νότια, βορειοδυτική, νοτιοανατολική 
και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες 
"Μόσφιλο", "Άγιος Νικόλαος" και "Κάτω Μύλος", μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 1650 
περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοδυτική, βορειοδυτική, βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Καλοχρονιά" και "Τερατσιά" μέχρι απόσταση 
1000 περίπου μέτρων στη τοποθεσία "Γιάννας" και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία 
γραμμή μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6994. 

44. 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  νότιo και ανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 100 περίπου μέτρων· 
από εκεί με βορειοδυτική και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 1000 περίπου μέτρων· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι απόσταση 210 περίπου μέτρων· από εκεί  με ανατολική κατεύθυνση 



και σε ευθεία γραμμή μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 230 περίπου μέτρων· από εκεί με 
νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε 
απόσταση 580 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοανατολική  κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο που οδηγεί στη κοινότητα Παλαιομετόχου σε 
απόσταση  440 περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με το κύριο δρόμο, Αγίου Ιωάννη – Αγίοι Τριμιθιάς σε απόσταση 630 
περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη 
κοινότητα Αγίου Ιωάννη· από εκεί με δυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου 
που οδηγεί στη Κοινότητα Αρεδιού, μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου· και 
από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6996.              

45. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Νικητάρι – Κάτω Κουτραφά με 
τον κύριο δρόμο Τροόδους - Λευκωσίας· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 800 περίπου μέτρων· από εκεί με νότια, 
δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος  του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο στη τοποθεσία "Ανεφανή" σε απόσταση 1200 περίπου μέτρων· από εκεί με νότια κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τη τοποθεσία "Πετρερά" μέχρι τη συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Νικητάρι – Κάτω Κουτραφάς στη τοποθεσία "Άνεδρα" σε απόσταση 700 περίπου 
μέτρων και από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι 
το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6997. 

46. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Τσερίου – Μαρκί με το χωματόδρομο που 
βρίσκεται 40 περίπου μέτρα βόρεια από το κύριο δρόμο Τσέρι - Αναλυόντα· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία 
"Πλημαντά" σε απόσταση 850 περίπου μέτρων· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Αλμυρός", "Άσπρος" και "Λαξιά του Τρικάρτη" μέχρι τη συμβολή 
του με το χωματόδρομο που οδηγεί στο κύριο δρόμο Τσερίου – Μαρκί  στη τοποθεσία "Λαξιά του Άσπρου" σε 
απόσταση 1200 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με το κύριο δρόμο Μαρκί – Τσερίου σε απόσταση 1000 περίπου μέτρων 
και από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7000.              

47. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Τσερίου· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου Τσερίου-Κάτω Δευτεράς, μέχρι την κοινότητα Κάτω Δευτεράς· από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Κάτω Δευτεράς-Πάνω Λακατάμειας μέχρι τη 
συμβολή του με την οδό Πεύκιου στη Πάνω Λακατάμεια στα φώτα τροχαίας· από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω οδού μέχρι τη διασταύρωση της με το κύριο δρόμο Λευκωσίας-Τσερίου 
όπου υπάρχουν φώτα τροχαίας και από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου 
μέχρι το σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7002. 

48. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Σιά· από εκεί με νοτιοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Κόρμη" και 
"Κακοροτσιά" μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Μαθιάτη – Σιά στη τοποθεσία "Καραβές" και από εκεί 
με βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7003. 

49. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Ασκά – Φτερικούδι με τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο που οδηγεί προς το εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής της κοινότητας Ασκά· από εκεί με βορειοδυτική, 
βορειοανατολική, βορειοδυτική, βορειοανατολική και στη συνέχεια με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο από μπετό σε απόσταση 1200 περίπου 
μέτρων και 100 μέτρα βόρεια από το εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής· από εκεί με βορειοανατολική, νότια, 
ανατολική, νοτιοδυτική, ανατολική, νοτιοδυτική, νότια, και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου από μπετό και στη συνέχεια χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Λακκωτό", "Γυρός" και 
"Καμπί" μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο Ασκά – Φτερικούδι και από εκεί με βορειοδυτική, βόρεια, ανατολική, 
βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο 
αρχής.     
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7004. 

50. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου και του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που με δυτική κατεύθυνση οδηγεί στην κοινότητα Αγίου Επιφανίου˙ από εκεί 
προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο σε απόσταση 915 μέτρων περίπου˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία “Παλιόμυλος”, μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο σε απόσταση 600 μέτρων περίπου˙ από εκεί με νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος 



του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία “Αλουπόφουρνος” μέχρι το κοιμητήριο της 
κοινότητας Αγίου Επιφανίου από όπου συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος άλλου χωματόδρομου και 
στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι την πιό πάνω κοινότητα˙ από εκεί με ανατολική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί από τον ΄Αγιο Επιφάνιο στον κύριο δρόμο Λευκωσίας 
– Παλαιχωρίου, μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7070. 

51. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Καμπί˙ από εκεί με ανατολική, νότια, νοτιοδυτική και νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
και στη συνέχεια χωματόδρομο, στη τοποθεσία ˝Πέρα Περβόλια˝ σε απόσταση 600 περίπου μέτρων˙ από εκεί  
με νοτιοδυτική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο και στη συνέχεια τζιημεττοστρωμένο δρόμο σε απόσταση 380 περίπου 
μέτρων˙ από με νότια, βορειοδυτική, νοτιοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τη τοποθεσία ˝Μερσίνια˝, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη 
τοποθεσία ˝Αγγούλοι˝ σε απόσταση 960 περίπου μέτρων˙ από εκεί με νοτιοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο και στη συνέχεια 
τζιημεττοστρωμένου δρόμου σε απόσταση 250 περίπου μέτρων˙ από εκεί με βορειανατολική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου που διασταυρώνει το ποταμό της ˝Μαρούλλενας˝ μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο και στη συνέχεια τζιημεττοστρωμένο δρόμο σε απόσταση 490 περίπου 
μέτρων˙ από εκεί με βορειανατολική, ανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες ˝Καλοκαιρινά˝, ˝Λοïζου˝ και ˝Καρυδιές˝ μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο παρά το ποταμό της Μαρούλλενας˙ από εκεί με βορειοανατολική και ανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τη τοποθεσία ˝Ματταίος˝ μέχρι τη συμβολή του με τον 
χωματόδρομο και στη συνεχεία τζιημεττοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στη κοινότητα Καμπί, σε απόσταση 220 
περίπου μέτρων και από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7076. 

52. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Κατύδατα-Καλοπαναγιώτη με το 
χωματόδρομο που οδηγεί στη τοποθεσία ˝Πάνω Ακολιού˝˙ από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τη τοποθεσία ˝Ακολιού˝, μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο σε απόσταση 230 περίπου μέτρων˙ από εκεί με βορειοδυτική, νότια, ανατολική, νοτιοδυτική, 
ανατολική, νότια, δυτική, βόρεια και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που 
περνά από τη τοποθεσία ˝Χαλοσπιτιά του Σιειλά˝, μέχρι τη συμβολή του με το κύριο δρόμο Καλοπαναγιώτη-
Κατύδατα στη τοποθεσία ˝Χαλκοκόλυμπος˝ και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7078. 

53. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή τριών χωματόδρομων 750 περίπου μέτρων νοτιοδυτικά του 
ιδιωτικού σχολείου Πασκάλ νότια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Τροόδους˙ από εκεί κατά μήκος του 
χωματόδρομου που έχει δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε 
απόσταση 1300 περίπου μέτρων˙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 730 περίπου μέτρων˙ από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του άλλο 
χωματόδρομο σε απόσταση 460 περίπου μέτρων˙ από εκεί με ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 530 περίπου 
μέτρων και από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7080. 

54. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κυκλικό Κόμβο ανατολικά της κοινότητας Κοκκινοτριμιθιάς κάτω από τον 
αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Τροόδους από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του παλαιού δρόμου 
Λευκωσίας-Κοκκινοτριμιθιάς μέχρι τη διασταύρωση του με το δρόμο Παλαιομετόχου-Κοκκινοτριμιθιάς-Μάμμαρι, 
όπου είναι τα φώτα τροχαίας εντός της κοινότητας Κοκκινοτριμιθιάς˙ από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος 
του κύριου δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς-Μάμμαρι, μέχρι τη συμβολή του με το παλαιό δρόμο Κοκκινοτριμιθιάς-
Δένειας σε απόσταση 450 περίπου μέτρων˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο σε απόσταση 1680 περίπου μέτρων˙ από εκεί με 
βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τον αυτοκινητόδρομο 
Λευκωσίας – Τροόδους σε απόσταση 400 περίπου μέτρων και από εκεί με ανατολική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7082. 

55. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του παλαιού κύριου δρόμου Λευκωσίας – Τροόδους και του 
κύριου δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς – Παλαιομετόχου (φώτα τροχαίας)∙ από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο και στη συνέχεια 
χωμάτινο  δρόμο σε απόσταση 420 μέτρων περίπου∙ από εκεί προχωρεί 1480 μέτρα περίπου, με δυτική, 
νοτιοδυτική, και πάλι δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου, περνώντας από τις τοποθεσίες 
“Αλουποτζοίτης”, “Καυκάλλα” και “Κομμάτι” μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, νότια του κοινοτικού 
δάσους Παλαιομετόχου∙ από εκεί προχωρεί με βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που διασχίζει το πιο πάνω κοινοτικό δάσος, δυτικά από το Λύκειο Μ. Κουτσόφτα & Α. 



Παναγίδη, Παλαιομετόχου    και φτάνει σε παρακαμπτήριο ασφαλτοστρωμένο δρόμο κατά μήκος του οποίου 
προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση και καταλήγει σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί από το κοινοτικό 
δάσος  και το Λύκειο Παλαιομετόχου στον παλαιό κύριο δρόμο Λευκωσίας – Τροόδους∙ από εκεί προχωρεί με 
βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τον πιο πάνω κύριο δρόμο 
κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7139. 

56. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου  Σιας – Μοσφιλωτής  με τον  
ασφαλτοστρωμένο δρόμο  Σιας – Κόρνου ̇ από εκεί με Νότια κατεύθυνση κατά μήκος του  πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο  στην τοποθεσία 
“Κληματεράδες” , σε απόσταση 230 περίπου μέτρων ̇  από εκεί με  Δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του  πιο 
πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στο λατομείο, μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο  που οδηγεί στη κοινότητα Σιας στην τοποθεσία “Αθιακόβρυση” , σε απόσταση 700 περίπου μέτρων  ̇ 
από εκεί με Βορειοδυτική και Βόρεια  κατεύθυνση κατά μήκος του  πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι 
την πιο πάνω κοινότητα και από εκεί με Νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του  ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου  Σιας – Μοσφιλωτής  που περνά από τις τοποθεσίες “Λούρες” ,“Αθασιές” , “Ανάολοι” και το κοιμητήριο 
της κοινότητας Σιας   μέχρι το σημείον αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7143. 

57. Το όριο της περιοχής βρίσκεται σε ακτίνα 200 μέτρων γύρω  από μεμονωμένη κατοικία  300 περίπου μέτρων 
Βορειοανατολικά από τη κοινότητα  Κάτω Φλάσου. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό  7146. 

58. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου – 
Βυζακιάς και του κύριου δρόμου Κανναβιών – Βυζακιάς, στην τοποθεσία “Αθάσιν”∙ από εκεί προχωρεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Κανναβιών – Βυζακιάς μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο στην τοποθεσία “Περβόλι του Πρωτόπαπα”, σε απόσταση 650 μέτρων περίπου, κοντά στο 
φράκτη της Βυζακιάς∙ από εκεί με νοτιοανατολική, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με αντιπυρική λωρίδα, σε απόσταση 575 μέτρων περίπου, 
στην τοποθεσία “Υψώματα Ξυντούς”∙ από εκεί με ανατολική, βορειοανατολική, βορειοδυτική και βόρεια 
κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής λωρίδας που περνά από την τοποθεσία “Ζυαρκά” και 
σταματά σε απόσταση 1300 μέτρων περίπου, στην τοποθεσία “Ασπρόστρατα” όπου συμβάλλει με 
χωματόδρομο∙ από εκεί προχωρεί 2645 μέτρα περίπου, με ανατολική, νοτιοανατολική, δυτική, νοτιοδυτική, 
δυτική, νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του 
με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου – Βυζακιάς, στην τοποθεσία “Πλακί” και “Βούναρος”∙ 
από εκεί συνεχίζει με βορειοδυτική, νοτιοδυτική, και πάλι βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι το σημείο αρχής.       
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7148. 

59. Το όριο της περιοχής αρχίζει νοτιοδυτικά της κοινότητας Νικηταρίου, στην τοποθεσία “Καυκαρούδι”, από τη 
συμβολή ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου ο οποίος από την κοινότητα Νικηταρίου 
οδηγεί δυτικά στο αργάκι του Κοκκινόροτσου και την τοποθεσία “Βουνί” και χωματόδρομου που με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση οδηγεί στις τοποθεσίες “Μούττη του Καυκαρουθκιού” και “Κάλαμος”∙ από εκεί προχωρεί με νότια, 
νοτιοδυτική, νότια και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη 
διασταύρωση του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 1380 μέτρων περίπου, ο οποίος οδηγεί από την 
τοποθεσία “Κυπαρισσόκρεμμος” στην τοποθεσία “Βουνί”∙ από εκεί προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι την τοποθεσία “Βουνί” και σε απόσταση 320 μέτρων περίπου, όπου 
συμβάλλει μονοπάτι που με βορειοανατολική κατεύθυνση οδηγεί στο χωματόδρομο Νικηταρίου – αργακιού του 
Κοκκινόροτσου, σε απόσταση 420 μέτρων περίπου∙ από το σημείο αυτό προχωρεί με ανατολική, βόρεια, 
ανατολική, νοτιοανατολική και πάλι ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το 
σημείο αρχής.    
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7151. 

60. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου – Αγρού, του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί από την κοινότητα Παλαιχωρίου στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία, 
καθώς και του χωματόδρομου που οδηγεί στην τοποθεσία “Λημέρια της Ε.Ο.Κ.Α.”∙ από εκεί προχωρεί με 
νοτιοδυτική, δυτική, νότια, νοτιοδυτική, δυτική και πάλι νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες  “Χαρκωματάς”, “Λαού”  και “Ζυογύρι” μέχρι τη συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 1700 μέτρων περίπου∙ από εκεί προχωρεί με βόρεια, νοτιοδυτική,  
βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις 
τοποθεσίες “Καλαμιώνας”, “Καμίνι” και “Γιοφύρι” και καταλήγει στον κύριο δρόμο Αγρού – Παλαιχωρίου – 
Λευκωσίας, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7156. 

61. Το όριο της περιοχής αρχίζει παρά το παλαιό γεφύρι του ποταμού “Άγιος  Θεόδωρος” και από τη συμβολή δύο 
χωματόδρομων που οδηγούν ο πρώτος βόρεια, στον κύριο δρόμο Μοσφιλίου – Κάτω Πύργου Τυλληρίας και ο 
δεύτερος ανατολικά στο αργάκι του Γρουτάρη∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική και πάλι 
βορειοδυτική  κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω πρώτου χωμάτινου και στη συνέχεια καλυμμένου με 



μπετόν δρόμου, που περνά από τις τοποθεσίες “Γιαννίκκος” και “Μελίσσα” μέχρι τον κύριο δρόμο Μοσφιλίου – 
Κάτω Πύργου και σε απόσταση 1 χλμ. περίπου∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή  του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο σε απόσταση 330 μέτρων 
περίπου∙ από εκεί εκτείνεται με νοτιοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 540 μέτρων, ανατολικά του 
ποταμού “Άγιος Θεόδωρος”  μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία “Χαλάτζια“, στους πρόποδες του βουνού 
Μάλη∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική, νότια, νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες “Άμμος” και “Χάσκας”, διασχίζει το αργάκι του 
Γρουτάρη και προχωρεί κατά μήκος του χωματόδρομου που με νότια, δυτική, νοτιοδυτική και δυτική 
κατεύθυνση, περνά από την τοποθεσία Κατσουπάς και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7201. 

62. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Κοτσιάτη – Λευκωσίας και δρόμου στην αρχή 
ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου, που οδηγεί στις αποθήκες των Δημοσίων Έργων• από εκεί 
προχωρεί με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου, παράλληλα του 
αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού, μέχρι το χωματόδρομο σε απόσταση 1100 μέτρων περίπου από το 
σημείο αρχής• από εκεί προχωρεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά 
από την τοποθεσία “Κόννηδες”, της κοινότητας Πέρα Χωριού, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε 
απόσταση 1000 μέτρων περίπου• από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες “Κανάκι” και “Μούττη” μέχρι τον κύριο δρόμο Κοτσιάτη – 
Λευκωσίας, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7220.     

63. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Αγίας Βαρβάρας – Μαθιάτη και 
του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αγίας Βαρβάρας – Κοτσιάτη, στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας• από εκεί 
προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη 
συμβολή του με χωματόδρομο στην τοποθεσία “Περβολούδια”, σε απόσταση 970 μέτρων περίπου´ από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που οδηγεί σε χείμαρρο, μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 225 μέτρων  περίπου• από εκεί προχωρεί, με 
βορειοανατολική και ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο, σε απόσταση 700 μέτρων περίπου, ο οποίος οδηγεί νότια στην τοποθεσία “Μακριά Ράχη”• από 
εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι 
την πιο πάνω τοποθεσία όπου και η  συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 525 μέτρων περίπου• 
από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 900 μέτρων περίπου• από εκεί προχωρεί 115 μέτρα 
περίπου, με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το χωματόδρομο που 
οδηγεί νότια στη τοποθεσία “Καρπασίτες”• από το σημείο αυτό προεκτείνεται σε ευθεία γραμμή 100 μέτρων 
περίπου, μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία “Παλιόμαντρες”• από εκεί προχωρεί με νότια, ανατολική, 
βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την 
τοποθεσία “Φαρακλός”, μέχρι τον κύριο δρόμο Λευκωσίας – Αγίας Βαρβάρας – Μαθιάτη, σε απόσταση 1600 
μέτρων περίπου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση για να καταλήξει στο σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7221.     

64. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Κάτω Μονής – Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου και 
του παλαιού ασφαλτοστρωμένου δρόμου που συνδέει επίσης τις πιο πάνω κοινότητες• από εκεί προχωρεί κατά 
μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 850 μέτρων περίπου, 
στην τοποθεσία “Κρεμμός”• από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική, βόρεια και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον παλαιό ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αγίας 
Μαρίνας Ξυλιάτου – Κάτω Μονής σε απόσταση 750 μέτρων περίπου• από εκεί συνεχίζει με βόρεια, 
βορειοανατολική, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
παλαιού δρόμου μέχρι τον κύριο δρόμο Κάτω Μονής – Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, όπου και το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7222.     

65. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Κλήρου – Φικάρδου και ασφαλτοστρωμένου 
και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου, που με νοτιοανατολική κατεύθυνση οδηγεί στην τοποθεσία “Κούτης” της 
κοινότητας Κλήρου• από εκεί προχωρεί  με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου και 
σε απόσταση 1700 μέτρων περίπου, καταλήγει σε ασφαλτοστρωμένο και στη συνέχεια χωμάτινο δρόμο που με 
δυτική κατεύθυνση οδηγεί στο αρχαίο εκκλησάκι της Παναγίας και με βορειοανατολική στον ποταμό Κούτη• από 
εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο, σε απόσταση 230 μέτρων περίπου• από εκεί προχωρεί με ανατολική, νότια και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία “Ταλιάνηδες”, μέχρι τη 
συμβολή του, σε απόσταση 600 μέτρων περίπου, με χωματόδρομο που με νοτιοανατολική, νότια και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση οδηγεί στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και  στον κύριο δρόμο Φικάρδου – 
Κλήρου• από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες, “Κουλουπάδες”, “Ελιά Μονιχή”, της κοινότητας Κλήρου και 
“Λιθόσουρος”, “Πεταλλούδι”, “Καμπί” και “Στενοκαμπιά” της κοινότητας Φικάρδου, καθώς και από την  πιο πάνω 
Ιερά Μονή, μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Φικάρδου – Κλήρου, στην τοποθεσία “Μακρύκαμπος”• 



από εκεί προχωρεί, με βορειοανατολική και βόρειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου 
και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7225.    

66. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Ορούντας – Πλατανιστάσας και του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι• από εκεί προχωρεί 
2800 μέτρα περίπου, με βόρεια και ανατολική κατέυθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου και συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος κορυφογραμμής, στην τοποθεσία “Περβολούδια”, 
μέχρι τον κύριο δρόμο Ορούντας – Πλατανιστάσας, σε απόσταση 600 μέτρων περίπου και από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σήμειο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7227.     

67. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή δύο χωματόδρομων παρά το εικονοστάσι του Αγίου Γεωργίου – 
σε απόσταση 1,5 χλμ περίπου, βορειοδυτικά, από την κοινότητα Αγίου Επιφανίου – από τους οποίους ο ένας 
οδηγεί βόρεια προς την τοποθεσία “Γιοφύρι της Παναγίας” και ο άλλος νότια στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Φτερικουδιού – Κάτω Μονής• από εκεί προχωρεί με νότια, νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, δυτική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες “Βρυσιά”, “Άγιος 
Γεώργιος”, και “Κακούδια” της κοινότητας Αγίου Επιφανίου και σε απόσταση 2650 μέτρων περίπου, στρέφεται 
βορειοανατολικά και στη συνέχεια με βορειοανατολική,   βορειοδυτική, βόρεια, βορειοδυτική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, προχωρεί κατά μήκος μονοπατιού και στη συνέχεια χωματόδρομου, που περνά από τις 
τοποθεσίες “Μάντρα του Παφίτη”, “Κάτω Μούττη του Κουδουνιστή” και “Πάνω Μούττη του Κουδουνιστή”, μέχρι 
την αντιπυρική λωρίδα σε απόσταση 1900 μέτρων περίπου• από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής λωρίδας μέχρι το χωματόδρομο σε απόσταση 
600 μέτρων περίπου• από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι 
τη συμβολή του με το χωματόδρομο που οδηγεί από την τοποθεσία “Γιοφύρι της Παναγίας” στην κοινότητα 
Αγίου Επιφανίου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση  και καταλήγει στο σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7228.     

68. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Δένειας, από όπου προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του κύριου δρόμου Δένειας – Ακακίου, μέχρι την πιο πάνω κοινότητα∙ από εκεί με δυτική, βορειοδυτική 
και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Αστρομερίτη – Τροόδους, μέχρι τη 
συμβολή του πιο πάνω κύριου δρόμου και ασφαλτοστρωμένου  δρόμου, μετά από την κοινότητα Κάτω 
Κουτραφά και την κοίτη του ποταμού της Ελιάς∙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου, μέχρι την κοινότητα Αγγολεμίου, από όπου 
συνεχίζει, με νοτιοδυτική, δυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του κύριου δρόμου Αγγολεμίου – Πέτρας – 
Ελιάς, μέχρι την πιο πάνω κοινότητα∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που συνδέει την κοινότητα Ελιάς με τον κύριο δρόμο Πεντάγειας – Μόρφου, κατά 
μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Νικήτα∙ από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την πιο πάνω κοινότητα, από όπου συνεχίζει με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος χωματόδρομου, που οδηγεί στην κοινότητα Κάτω Ζώδιας∙ από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την κοινότητα Αργακίου, από 
όπου, συνεχίζει με νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του κύριου δρόμου Μόρφου – 
Κατωκοπιάς – Φυλλιάς, μέχρι τη συμβολή του με τον παρακαμπτήριο δρόμο που περνά από την κοινότητα 
Φυλλιάς , κατά μήκος του οποίου προχωρεί μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στις κοινότητες 
Δένειας και Μαμμάρων, και από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, μέχρι την κοινότητα 
Δένειας, όπου και το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7319.   

69. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το δασικό ορόσημο αρ. 217, στην κοίτη του ποταμού Πεδιαίου, βορειοδυτικά 
του μοναστηριού της Παναγίας του Μαχαιρά∙ από εκεί προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
ποταμού και σε απόσταση 80 μέτρων περίπου, εκτείνεται ακριβώς βόρεια σε ευθεία γραμμή 150 μέτρων, 
περίπου, μέχρι την αντιπυρική λωρίδα στην τοποθεσία ʺΛούκκοςʺ, της κοινότητας Λαζανιά∙ από εκεί προχωρεί 
με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής  λωρίδας, μέχρι τη διασταύρωση της με 
χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΚελασάραʺ και σε απόσταση 600 μέτρων, περίπου∙ από εκεί προχωρεί με 
βορειοανατολική, βορειοδυτική και ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη 
συμβολή του με αντιπυρική λωρίδα και χωματόδρομο, σε απόσταση 1200 μέτρων περίπου∙ από εκεί προχωρεί, 
με νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από 
την τοποθεσία ʺΠαλιόληνοςʺ, μέχρι την αντιπυρική λωρίδα, σε απόσταση 625 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής λωρίδας, που περνά από το δασικό 
ορόσημο αρ. 232, και την τοποθεσία ʺΛαξιά του Τουρκοπουλιέρηʺ, μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία 
ʺΔακτυλιάʺ και σε απόσταση 240 μέτρων, περίπου∙ από εκεί συνεχίζει με νότια και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία ʺΚάτω Χελουβήʺ και 
διασταυρώνεται με τον ποταμό Πεδιαίο, μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί από 
το κρησφύγετο του Γρηγόρη Αυξεντίου, στο μοναστήρι της Παναγίας του Μαχαιρά∙ από εκεί με νότια, 
νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή 
του με χωματόδρομο, κατά μήκος του οποίου προχωρεί, με νότια, δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τη 



δεξαμενή ύδρευσης του μοναστηριού, στην τοποθεσία ʺΜούττη του Τραχούρηʺ∙ από εκεί συνεχίζει, με 
βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος της οροθετικής γραμμής του δάσους Μαχαιρά, 
διασταυρώνεται με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Λαζανιά – μονής Μαχαιρά, περνά από τα δασικά ορόσημα με 
αριθμό 219 και 218 και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7320. 

70. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Ευρύχου – Αγίου Θεοδώρου Σολέας – 
Σπηλιών και χωματόδρομου που οδηγεί από την κοινότητα Αγίου Θεοδώρου στην εκκλησία της Παναγίας της 
Ασίνου∙ από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι τη συμβολή 
του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 750 μέτρων περίπου∙ από εκεί με βορειοδυτική, δυτική, 
νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου 
δρόμου, που περνά μέσα από την κοινότητα Αγίου Θεοδώρου, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στην 
τοποθεσία ʺΑλώνιαʺ∙ από εκεί, με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που 
περνά από τις τοποθεσίες ʺΑργάκι των Καννουριώνʺ και ʺΚαμπίʺ, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο, σε 
απόσταση 670 μέτρων περίπου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, 
διασταυρώνεται με τον ποταμό Ατσά και κατά μήκος αργακιού φτάνει μέχρι τον κύριο δρόμο Ευρύχου – Αγίου 
Θεοδώρου – Σπηλιών, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περίοχη σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7323.  

71. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Αγροκηπιάς – Μιτσερού και της 
χωμάτινης οδού Καραβά, απέναντι από την εκκλησία της Αγία Βαρβάρας, στον οικισμό της ΕΜΕ∙ από εκεί 
προχωρεί με  νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω χωμάτινης οδού, μέχρι τη συμβολή της με 
χωματόδρομο, σε απόσταση 75 μέτρων περίπου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, 
μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΜαυρογιάʺ, της κοινότητας Μιτσερού και σε 
απόσταση 625 μέτρων περίπου∙ από εκεί με δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 440 μέτρων περίπου∙ από εκεί με νοτιοανατολική 
και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που είναι προέκταση στης οδού Αγίου 
Επιφανίου, της πιο πάνω κοινότητας και περνά από τις τοποθεσίες ʺΚληματούδιʺ, ʺΜοσφιλιάʺ και ʺΚαλύφεςʺ, 
μέχρι τη συμβολή του, στην τοποθεσία ʺΠαμπούλα των Συκιώνʺ, με χωματόδρομο που οδηγεί από την 
κοινότητα Αγίου Επιφανίου στην κοινότητα Μιτσερού∙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΒάρβαροςʺ και ʺΚάμπος της Καρυδιάςʺ και συνεχίζει ως 
ασφαλτοστρωμένη οδός Κρυών Νερών,της κοινότητας Μιτσερού μέχρι τη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, (κύριος 
δρόμος Μιτσερού – Αγροκηπιάς – Λευκωσίας), κατά μήκος της οποίας προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση και 
καταλήγει στο σημείο άρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7325.  

72. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Αγροκηπιάς – Μιτσερού και 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στο εργοστάσιο σκυροδέματος  Α/φών Καράλουκα∙ από εκεί προχωρεί, 
με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι το χωματόδρομο σε απόσταση 
30 μέτρων, περίπου∙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία ʺΠοντίζοςʺ της κοινότητας Κλήρου και σε απόσταση 370 
μέτρων, περίπου∙  από εκεί με δυτική, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Λευκωσίας – Αγροκηπιάς – Μιτσερού, κατά μήκος 
του οποίου προχωρεί με δυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 460 μέτρων, 
περίπου∙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από 
την τοποθεσία ʺΦοινικέλλιαʺ, της κοινότητας Αγροκηπιάς,  μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε 
απόσταση 1100 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 250 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου 
προχωρεί με ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του, στην τοποθεσία ʺΜύλος του 
Πιτσυλλήʺ της κοινότητας Μαλούντας και σε απόσταση 730 μέτρων, με το χωματόδρομο που οδηγεί στο 
εργοστάσιο σκυροδέματος  Α/φών  Καράλουκα∙ από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που περνά 
από την τοποθεσία ʺΑσπρολαξιάʺ και καταλήγει, στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7326. 

73. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη γέφυρα του αργακιού ʺΛυκίδιαʺ, επί του ασφαλτοστρωμένου δρόμου 
Μενίκου – Κάτω Μονής, 3300 μέτρα, περίπου νοτιοδυτικά της κοινότητας Μενίκου∙ από εκεί προχωρεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο σε απόσταση 230 μέτρων, περίπου∙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΒρύση του Πιέρουʺ και ʺΕλιά του Πουλλήʺ, της πιο πάνω 
κοινότητας, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία ʺΑλμυρόςʺ και σε απόσταση 1750 
μέτρων, περίπου∙ από εκεί με βορειοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία ʺΒρυσιάʺ, μέχρι τη διασταύρωση του με το αργάκι ʺΛυκίδιαʺ, 
στην τοποθεσία ʺΤίτσιροιʺ και  σε απόσταση 1400 μέτρων περίπου∙ από εκεί συνεχίζει με βόρειοανατολική, 
νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού, που περνά από τις τοποθεσίες 
ʺΣχίσματαʺ και ʺΚακόπλευραʺ και καταλήγει στο σημείο αρχής. 



Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7327.   

74. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Μαθιάτη – Σιάς και χωματόδρομου σε 
απόσταση 1700 μέτρων από την κοινότητα Μαθιάτη∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του, στην τοποθεσία Derin Dere, της πιο πάνω 
κοινότητας και σε απόσταση 900 μέτρων, περίπου, με χωματόδρομο που οδηγεί στην εκκλησία του Αγίου 
Ευτυχίου∙ από εκεί συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, κοντά στην πιο πάνω εκκλησία και σε απόσταση 250 μέτρων, περίπου∙ 
από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του, σε 
απόσταση 320 μέτρων περίπου, με χωματόδρομο που οδηγεί προς την κοινότητα Μαθιάτη∙ από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΤενιόςʺ, 
ʺΠαττίχεςʺ και ʺΜαυροβούνιʺ, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 1850 μέτρων περίπου, κατά 
μήκος του οποίου συνεχίζει, με ανατολική κατεύθυνση, περνά από την τοποθεσία ʺΣτρογγυλόςʺ και καταλήγει 
στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7328. 

75. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί από την ιερά μονή της Θεοτόκου και 
την κοινότητα Καμπιών, στον κύριο δρόμο Αναλιόντα – Τσερίου και χωματόδρομου που οδηγεί σε 
περιφραγμένο κτήμα στην τοποθεσία ʺΛυγερήʺ, της κοινότητας Περάτων∙ από εκεί προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το πιο πάνω περιφραγμένο 
κτήμα, σε απόσταση 210 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική, βορειοανατολική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της περίφραξης του πιο πάνω κτήματος και στη συνέχεια με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του όχθου, μέχρι τους πρόποδες του υψώματος ʺΚάτω Αετόμουττηʺ, 
σε απόσταση 500 μέτρων, περίπου∙ από εκεί εκτείνεται με ακριβώς νότια κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 240 
μέτρων περίπου, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί από τον κύριο δρόμο Αναλιόντα – Τσερίου, στη ιερά μονή 
της Θεοτόκου και την κοινότητα Καμπιών και από εκεί συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου για να καταλήξει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7329. 

76. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου ΙΙΙ, της κοινότητας Αγίων Τριμιθιάς 
(παλαιός δρόμος Λευκωσίας – Τροόδους) και χωματόδρομου, 135 μέτρα δυτικά της οδού Κορίνθου, της πιο 
πάνω κοινότητας∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
μέχρι τη συμβολή του με την οδό Χριστιάνας Χριστοφορίδου από όπου συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος άλλου χωματόδρομου, μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 590 μέτρων, περίπου, ο οποίος με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση οδηγεί στο κέντρο της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί προχωρεί με ανατολική, 
βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την 
τοποθεσία ʺΞερόβρυσηʺ, μέχρι τη συμβολή του, στην τοποθεσία ʺΠαλλουρέτιαʺ και σε απόσταση 1730 μέτρων, 
περίπου, με χωματόδρομο, προέκταση της οδού Κορίνθου∙ από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική, 
βορειοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος άλλου χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του, σε απόσταση 
850 μέτρων, περίπου, με χωματόδρομο που οδηγεί από τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ (παλαιό 
δρόμο Λευκωσίας -  Τροόδους), στην τοποθεσία ʺΠεταλιάʺ, της κοινότητας Αγίων Τριμιθιάς∙ από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΠεταλιάʺ και σε απόσταση 480 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με ανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του, σε απόσταση 230 μέτρων 
περίπου, με χωματόδρομο που οδηγεί από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Τροόδους, στον παλαιό δρόμο 
Λευκωσίας - Τροόδους∙ από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
μέχρι τη συμβολή του, στην τοποθεσία ʺΠεταλιέςʺ και σε απόσταση 700 μέτρων, περίπου, με χωματόδρομο ο 
οποίος, επίσης, οδηγεί στον πιο πάνω παλαιό δρόμο∙ από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του, σε απόσταση 1100 μέτρων, περίπου, με 
χωματόδρομο που περνά βόρεια του ιδιωτικού σχολείου Highgate∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική, 
νότια και ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την οδό Ειρηνικού, της 
κοινότητας Αγίων Τριμιθιάς∙ από εκεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι τη λεωφόρο 
Αγίων Τριμιθιάς (παλαιός δρόμος Λευκωσίας – Τροόδους), κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με δυτική 
κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7330.   

77. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση των οδών Αρχαίας Λήδρας και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 
στην κοινότητα Γερίου∙ από εκεί προχωρεί, με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω 
οδού, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γιαλούσας, από όπου συνεχίζει με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος 
ανώνυμου δρόμου και σε απόσταση 500 μέτρων, περίπου, στρέφεται δυτικά και προχωρεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος αναχώματος, μέχρι το τέλος του, σε απόσταση 235 μέτρων περίπου∙ από εκεί 
εκτείνεται, με ακριβώς δυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 170 μέτρων, περίπου, μέχρι χωματόδρομο, 
στην τοποθεσία ʺΣκάσματαʺ, της κοινότητας Γερίου∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την οδό Κωστή Παλαμά∙ από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ιδαλίου, κατά μήκος της οποίας 
προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γιαλούσας, κατά μήκος της οποίας 
προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση, μέχρι την οδό Παναγίας Παλλούρας∙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, 
μέχρι τη συμβολή της πιο πάνω οδού και της λεωφόρου Γεώργιου Γρίβα Διγενή, κατά μήκος της οποίας 



προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ιωνά και Κολοκάση, κατά μήκος 
της οποίας προχωρεί με δυτική κατεύθυνση και συνεχίζει αμέσως, με βορειοδυτική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος των οδών Παντελή Μηχανικού και Ονούφριου Κληρίδη, μέχρι τη συμβολή της πιο 
πάνω οδού και της οδού Αρχαίας Λήδρας, από όπου προχωρεί  με  βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος 
της πιο πάνω οδού και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7331.       

78. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Αγίου Κυπριανού και Αθηνάς, στην κοινότητα Μενίκου∙ 
από εκεί προχωρεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια 
χωματόδρομου,  που περνά από τις τοποθεσίες ʺΤούμπεςʺ και ʺΣτρογγυλολάοναʺ, μέχρι το χωματόδρομο, στην 
τοποθεσία ʺΑλακάτιʺ, της πιο πάνω κοινότητας και σε απόσταση 1100 μέτρων, περίπου∙ από εκεί με νότια 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην 
τοποθεσία ʺΑχεριώτικαʺ και σε απόσταση 1105 μέτρων περίπου∙ από εκεί με δυτική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία ʺΣελλάδι του 
Κουτσουλλήʺ, μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 520 μέτρων περίπου, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με 
βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, περνά από τις τοποθεσίες ʺΚοκκινόγι του Κουντουριούʺ, ʺΚουντούριαʺ και 
ʺΛαξιά του Μάρκουʺ και φτάνει μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κάτω Μονής – Μενίκου∙  από εκεί συνεχίζει, 
με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια οδού 
Αγίου Κυπριανού και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7332. 

79. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί από την κοινότητα Αγίου Ιωάννη στην 
κοινότητα Μενίκου και δύο άλλων χωματόδρομων, στην τοποθεσία ʺΑχεριώτικαʺ της κοινότητας Μενίκου∙ από 
εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία 
ʺΣπιτούδιαʺ και φτάνει μέχρι το αργάκι, παρά το ύψωμα ʺΕψηλόςʺ, όπου και η συμβολή του πιο πάνω 
χωματόδρομου και άλλου χωματόδρομου, στην τοποθεσία ʺΛαξίδια του Τταβλατζήʺ και σε απόσταση 1000 
μέτρων, περίπου∙ από εκεί προχωρεί με νότια, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, που διασταυρώνεται με το πιο πάνω αργάκι, περνά από την τοποθεσία ʺΛαξιά του 
Αττερήʺ και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7333.   

80. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση των οδών Μάνας των Παίδων και Αγίου Κυπριανού, στην 
κοινότητα Μενίκου∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού 
Αγίου Κυπριανού, μέχρι τη συμβολή της με τη χωμάτινη οδό Ανδρέα Πλάζα, που οδηγεί στο γήπεδο της 
κοινότητας∙ από εκεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και στη 
συνέχεια χωματόδρομου, που περνά από το γήπεδο της κοινότητας και την τοποθεσία ʺΠάνω Ανάγκαʺ, μέχρι τη 
συμβολή του με τον κύριο δρόμο Ακακίου – Μενίκου – Παλαιομετόχου∙ από εκεί, με νοτιοανατολική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου και στη συνέχεια οδό Μάνας των Παίδων, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7334.  

81. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Λεύκας∙ από εκεί προχωρεί με ανατολική και νοτιοανατολική  
κατεύθυνση, κατά μήκος του κύριου δρόμου Λεύκας – Καλού Χωριού – Πέτρας – Αγγολεμίου – Κάτω 
Κουτραφά, μέχρι τη συμβολή του πιο πάνω κύριου δρόμου και χωματόδρομου, σε απόσταση 650 μέτρων 
περίπου, από τον κύριο δρόμο Λευκωσίας – Αστρομερίτη - Τροόδους∙ από εκεί με νοτιοδυτική και νότια 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία ʺΛαόνα του Σκόρδουʺ, 
της κοινότητας Κάτω Κουτραφά, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 1230 μέτρων, 
περίπου∙ από εκεί με δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΚορωνίδιαʺ και σε απόσταση 190 μέτρων περίπου∙ από εκεί προχωρεί με 
νοτιοδυτική, νότια, δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά 
από το δασικό ορόσημο αρ. 19 επί της οροθετικής γραμμής του δάσους Κορωνιά ΙΙΙ και τα δασικά ορόσημα αρ. 
17, 15, 12 και 9, επί της οροθετικής γραμμής του δάσους Κορωνιά ΙΙ, μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο παρά το δασικό ορόσημο αρ. 50, επί της οροθετικής γραμμής του δάσους Κορωνιά Ι και σε 
απόσταση 1280 μέτρων περίπου∙ από εκεί συνεχίζει με βορειοδυτική, νοτιοδυτική, βόρεια, νοτιοδυτική και νότια 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τα δασικά ορόσημα αρ. 36, 25 και 17, 
επί της οροθετικής γραμμής του δάσους Κορωνιά Ι, μέχρι την αντιαρματική τάφρο, δυτικά του πιο πάνω δάσους 
και του ομώνυμου υψώματος και σε απόσταση 735 μέτρων, περίπου∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω αντιαρματικής τάφρου, μέχρι το αργάκι του Κάλαμου και το 
χωματόδρομο που οδηγεί από την κοινότητα Αγγολεμίου στην κοινότητα Κάτω Κουτραφά∙ από εκεί προχωρεί 
με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, 
στην τοποθεσία ʺΒαρυγήʺ και σε απόσταση 330 μέτρων περίπου∙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία 
ʺΓαδουροπνίκτηςʺ σε απόσταση 850 μέτρων, περίπου∙ 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∙ από εκεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με τον 
κύριο δρόμο Λευκωσίας – Αστρομερίτη - Τροόδους∙ από εκεί με δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Ληνούς – Ορκόντα – Καλοπαναγιώτη, στην 
τοποθεσία ʺΑτσάςʺ, της κοινότητας Ευρύχου και σε απόσταση 70 μέτρων, περίπου∙ από εκεί με βορειοδυτική 
και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο, σε 



απόσταση1900 μέτρων, περίπου∙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΜύλοιʺ και σε απόσταση 1300 
μετρων, περίπου∙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη 
συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Ληνούς – Κατυδάτων – Σκουριώτισσας, κατά μήκος του οποίου 
προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τη Σκουριώτισσα∙ από εκεί, με δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο που συνδέει το Καλό Χωριό Λεύκας και 
τον κύριο δρόμο Ληνούς – Ορκόντα - Καλοπαναγιώτη∙ από εκεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 1500 μέτρων περίπου∙ από εκεί, με 
δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με αντιπυρική λωρίδα, 
στην τοποθεσία ʺΠάνω Ανεφανήʺ και σε απόσταση 300 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με νότια κατεύθυνση, κατά 
μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής λωρίδας, μέχρι τη συμβολή της με άλλη αντιπυρική λωρίδα, στην τοποθεσία 
ʺΚαλάθαιναʺ και σε απόσταση 300 μέτρων, περίπου, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με βορειοδυτική 
κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή της με χωματόδρομο σε απόσταση 1000 μέτρων περίπου∙ από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο, σε απόσταση 540 μέτρων, περίπου κατά μήκος του οποίου προχωρεί με ανατολική, νότια και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 270 μέτρων, περίπου∙ από 
εκεί με δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 430 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με νοτιοανατολική, δυτική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην 
τοποθεσία ʺΛαξιές του Μεϊτανιούʺ και σε απόσταση 690 μέτρων περίπου∙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 540 
μέτρων περίπου∙ από εκεί νοτιοδυτική, νότια, νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη διασταύρωση πέντε χωματόδρομων, σε απόσταση 1200 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, 
με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με αντιπυρική λωρίδα, σε 
απόσταση 670 μέτρων, περίπου∙ από εκεί συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω 
αντιπυρικής λωρίδας, μέχρι τη συμβολή της με άλλη αντιπυρική λωρίδα, σε απόσταση 150 μέτρων περίπου∙ 
από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής λωρίδας, μέχρι τη συμβολή της 
με χωματόδρομο σε απόσταση 140 μέτρων περίπου∙ από εκεί με δυτική, βορειοδυτική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τον κύριο δρόμο Ληνούς – Ορκόντα – 
Καλοπαναγιώτη, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του με το 
χωματόδρομο που οδηγεί στην κοινότητα Λεύκας και από εκεί συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7337.   

82. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της οδού Αγίου Γεωργίου της κοινότητας Καμπιών και του κύριου 
δρόμου Λευκωσίας – Καμπιών - Καπέδων∙ από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του, σε απόσταση 1960 μέτρων, περίπου, με χωματόδρομο που οδηγεί στο 
εγκαταλειμμένο μεταλλείο Καμπιών∙  από εκεί προχωρεί με νότια, δυτική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΚαραολίʺ και 
ʺΚουντούριʺ, της κοινότητας Καμπιών, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 2080 
μέτρων, περίπου∙ από εκεί με βόρεια, βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΑρκοελιούδιʺ, ʺΑναθεματούριαʺ και ʺΕμαλόςʺ, μέχρι τη συμβολή 
του, σε απόσταση 1500 μέτρων περίπου, με χωματόδρομο που οδηγεί στην πιο πάνω κοινότητα∙ από εκεί 
συνεχίζει με βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που 
περνά από το γεφύρι του ποταμού Αγίου Ονουφρίου και το εστιατόριο ʺΑνεμώνεςʺ  και συνεχίζει ως οδός Αγίου 
Γεωργίου, περνώντας από τον αρχαίο οικισμό Καμπιών, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7340.  

83. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Αγίας Βαρβάρας και Αγίου Στυλιανού, στην κοινότητα 
Κοράκου∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική, βόρεια, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος της οδού Αγίας Βαρβάρας και στη συνεχεία ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα 
Φλάσου, μέχρι το χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΠαπουτσοσυκιάʺ και σε απόσταση 875 μέτρων, περίπου, 
από το σημείο αρχής∙ από εκεί με βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες, ʺΒλασίτικοʺ και ʺΣτρογγυλόʺ, της κοινότητας Κοράκου, μέχρι 
τον ποταμό Καργώτη και τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΠετρεράʺ∙ από εκεί συνεχίζει 
με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις 
τοποθεσίες, ʺΛιβάδιʺ, ʺΚουφαράδεςʺ, ʺΚαπνίδιαʺ και ʺΚαρταμπάςʺ, της κοινότητας Κοράκου, μέχρι την οδό 
Παναγίας Ελεούσας, στην πιο πάνω κοινότητα, κατά μήκος της οποίας προχωρεί με δυτική και νότια 
κατεύθυνση, μέχρι την οδό Αγίας Βαρβάρας κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση και 
καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7464.  

84. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της οδού Πολιτιστικού Κέντρου και χωματόδρομου, στην 
τοποθεσία ʺΧαντάρεςʺ, της κοινότητας Κοράκου και σε απόσταση 100 μέτρων, περίπου, βορειοδυτικά, από το 
πολιτιστικό κέντρο της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί προχωρεί, με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το τέλος του, σε απόσταση 250 μέτρων, περίπου, από όπου 
εκτείνεται με βορειοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 50 μέτρων, περίπου, μέχρι άλλο χωματόδρομο, 
κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση και σε απόσταση 45 μέτρων στρέφεται νοτιοδυτικά 



και εκτείνεται σε ευθεία γραμμή 135 μέτρων, περίπου, μέχρι το αργάκι, στην τοποθεσία ʺΦτανάʺ, της πιο πάνω 
κοινότητας∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού, μέχρι το 
χωματόδρομο, νότια τεμαχίου με θερμοκήπια, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, 
μέχρι την οδό Σταδίου, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση, μέχρι το χωματόδρομο, σε 
απόσταση 40 μέτρων, περίπου∙ από εκεί προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, ανατολικά και παράλληλα του γηπέδου της πιο πάνω κοινότητας και από το τέρμα του πιο 
πάνω χωματόδρομου, εκτείνεται ακριβώς βόρεια, σε ευθεία γραμμή 105 μέτρων, περίπου και από εκεί 
ανατολικά σε ευθεία γραμμή, 90 μέτρων, περίπου, μέχρι τον ποταμό Ναννάτη, κατά μήκος του οποίου 
προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση και φτάνοντας σε απόσταση 60 μέτρων, εκτείνεται ανατολικά, σε 
ευθεία γραμμή 10 μέτρων, μέχρι το χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΚατήφοροʺ∙ από εκεί με νοτιοδυτική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την οδό Αγίου Στυλιανού, κατά 
μήκος της οποίας προχωρεί με νότια κατεύθυνση, μέχρι την οδό Σταδίου με την οποία διασταυρώνεται και 
συνεχίζει με νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια 
των οδών Αγίας Μαρίνας και Πολιτιστικού Κέντρου και  καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα το αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7465.    

85. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Νικόλα Πηλίδη και Γρηγορίου Μιχαήλ, παρά την 
εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στην κοινότητα Κάτω Πύργου∙ από εκεί προχωρεί με 
βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Γρηγορίου Μιχαήλ, μέχρι τη συμβολή της 
με χωματόδρομο, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με δυτική κατεύθυνση, μέχρι άλλο χωματόδρομο σε 
απόσταση 15 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, μέχρι την παραλία∙ 
από εκεί προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι τη γραμμή αντιπαράταξης, 
κατά μήκος της οποίας προχωρεί με νότια κατεύθυνση, μέχρι τον ασφαλτοστρωμενο δρόμο Κάτω Πύργου – 
Λιμνίτη – Μόρφου∙ από εκεί με νοτιοανατολική και ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι το μονοπάτι στην τοποθεσία ʺΆγιος Γεώργιοςʺ, και σε απόσταση 600 
μέτρων περίπου, το οποίο οδηγεί στο ερειπωμένο χωριό Αμμαδιές∙ από εκεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω μονοπατιού, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΚοντογιάννηςʺ και ʺΣελλάδιʺ και από το πιο πάνω 
ερειπωμένο χωριό, μέχρι την οροθετική γραμμή του δάσους Πάφου, σε απόσταση 30 μέτρων, περίπου, 
ανατολικά του δασικού οροσήμου με αριθμό 815, στην τοποθεσία ʺΑετόμουττηʺ, της πιο πάνω κοινότητας∙ από 
εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική, νότια και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οροθετικής γραμμής, που 
περνά από τις τοποθεσίες, ʺΕλιερήʺ, ʺΜάντρεςʺ, ʺΧεμένηʺ και ʺΣυκιάʺ, της κοινότητας Αγίου Ιωάννη του 
Σελέμανη, μέχρι το δασικό ορόσημο με αριθμό 799, από όπου συνεχίζει με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, 
ανατολικά και παράλληλα του ποταμού Πύργου, μέχρι το δασικό ορόσημο με αριθμό 792, στην τοποθεσία 
ʺΣυκάριʺ, της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί προχωρώντας, ακόμα, κατά μήκος της πιο πάνω οροθετική 
γραμμής και με βορειοδυτική κατεύθυνση, διασταυρώνει τον πιο πάνω ποταμό, φτάνει μέχρι το δασικό ορόσημο 
με αριθμό 791 και συνεχίζει με βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, δυτικά και παράλληλα το πιο 
πάνω ποταμού, περνώντας από τις τοποθεσίες, ʺΚαψάλιαʺ,  και ʺΠλεύρες του Βουνιούʺ, της πιο πάνω 
κοινότητας, μέχρι το δασικό ορόσημο με αριθμό 770, στο αργάκι της Σκωρές∙ από εκεί προχωρεί με δυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού και της δασικής οροθετικής γραμμής, μέχρι τη διασταύρωση 
τους, στην τοποθεσία ʺΚληματούδιαʺ, με το δρόμο Αστρομερίτη – Ορκόντα – Κάτω Πύργου, κατά μήκος του 
οποίου συνεχίζει, με βόρεια, βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, μέχρι την κοινότητα Κάτω Πύργου και 
καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7466.     

86. 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 ʺΣταυρωμένηʺ και 
ʺΠαλιοκάμιναʺ, 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.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7467.    

87. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Ακακίου – Παλαιομετόχου και χωματόδρομου 
που συνδέει τον πιο πάνω κύριο δρόμο με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Παλαιομετόχου – Μενίκου∙ από εκεί 
προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο, σε απόσταση 385 μέτρων, περίπου∙ από εκεί με νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία ʺΒουρνιάʺ της κοινότητας 
Παλαιομετόχου, μέχρι το χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΓιακείμηςʺ και σε απόσταση 1150 μέτρων, περίπου∙ 
από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
μέχρι το χωματόδρομο που συνδέει τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Παλαιομετόχου – Μενίκου με τον κύριο 
δρόμο Ακακίου – Παλαιομετόχου και από εκεί συνεχίζει, με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 



χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία ʺΠάνω Άπλοιʺ, της κοινότητας Παλαιομετόχου και καταλήγει στο 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7468.    

88. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Αστρομερίτη – Τροόδους και του κύριου 
δρόμου Ατσά – Οίκου – Καλοπαναγιώτη∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του κύριου 
δρόμου Αστρομερίτη – Τροόδους, μέχρι τη συμβολή του, σε απόσταση 1970 μέτρων, περίπου, με 
χωματόδρομο που οδηγεί στο φράγμα Σολέας και στον κύριο δρόμο Ευρύχου – Φλάσου - Λινού∙ από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΣάλαχοςʺ, 
ʺΑγιάσματαʺ και ʺΣχιστήʺ, της κοινότητας Φλάσου, μέχρι τον κύριο δρόμο Ευρύχου – Φλάσου – Λινού∙ από εκεί  
με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι τη συμβολή 
του με τον κύριο δρόμο Καλοπαναγιώτη –Οίκου – Ατσά, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοανατολική, 
βορειοανατολική και πάλι νοτιοανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου, με 
αύξοντα αριθμό 7469.    

89. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Ατσά - Οίκου – Καλοπαναγιώτη, με 
χωματόδρομο, σε απόσταση 1000 μέτρων περίπου, νοτιοδυτικά της συμβολής του πιο πάνω κύριου δρόμου και 
του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα Κοράκου∙ από εκεί, προχωρεί με νότια, 
νοτιοανατολική και πάλι νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την 
τοποθεσία ʺΚαψάλιαʺ, της κοινότητας Αγίου Επιφανίου Σολέας, μέχρι χωματόδρομο, σε απόσταση 1500 μέτρων 
περίπου, από το σημείο αρχής∙ από εκεί προχωρεί με νότια και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του, σε απόσταση 225 μέτρων, περίπου,  με άλλο χωματόδρομο, κατά 
μήκος του οποίου προχωρεί με νοτιοδυτική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική, βορειοδυτική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες ʺΑέρας της Ελιάςʺ, ʺΚουντούριαʺ και ʺΒαριάδεςʺ, της πιο πάνω 
κοινότητας, μέχρι τη συμβολή του, στην τοποθεσία ʺΚάμπος του Πλάτανου,  με τον κύριο δρόμο Ατσά – 
Καλοπαναγιώτη, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με βορειοανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7470.       

90. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Κλήρου – Απλικιού – Παλαιχωρίου Ορεινής 
και ασφαλτοστρωμένου δρόμου, προέκταση της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, της κοινότητας Αγίου 
Επιφανίου∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, 
μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο, σε απόσταση 30 μέτρων περίπου∙ από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε 
απόσταση 45 μέτρων περίπου∙ από εκεί, με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες, ʺΠαλλούραʺ, της κοινότητας Αγίου Επιφανίου, ʺΜούττη του 
Καραμανίτηʺ και ʺΑσκόπελοςʺ, της κοινότητας Γούρρι, και ʺΑθασιάʺ, της κοινότητας Παλαιχωρίου Ορεινής, μέχρι 
το τέλος του στην τοποθεσία ʺΜουττογέφυραʺ∙ από εκεί εκτείνεται, με νότια κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 
150 μέτρων, περίπου, μέχρι μεμονωμένη κατοικία, από όπου συνεχίζει με ανατολική, νοτιοανατολική, νότια, 
βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος άλλου χωματόδρομου, ο οποίος ξεκινά από την πιο πάνω 
κατοικία, περνά από τις τοποθεσίες ʺΠαλιοκάμιναʺ και ʺΜάντρα του Κοιλαράʺ, της κοινότητας Παλαιχωρίου 
Ορεινής, και τελειώνει σε απόσταση 2520 μέτρων, περίπου, από την πιο πάνω κατοικία∙ από το σημείο αυτό, 
συνεχίζει με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, διατηρώντας απόσταση 75 μέτρων, ανατολικά και 
παράλληλα, του ποταμού της Μαρούλλενας, περνώντας από τις τοποθεσίες ʺΘόλοςʺ, ʺΚαψάλιʺ και ʺΑλέργοςʺ, 
μέχρι την τοποθεσία ʺΆγιος Δρήινοςʺ, της κοινότητας Παλαιχωρίου Ορεινής, από όπου στρέφεται δυτικά και 
εκτείνεται σε ευθεία γραμμή, μέχρι τη συμβολή του κύριου δρόμου Παλαιχωρίου Ορεινής – Απλικιού – Κλήρου 
και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα Φαρμακά και από εκεί, δυτικά μέχρι το πέτρινο 
αυλάκι, στην τοποθεσία ʺΦτελιέςʺ∙ από εκεί  προχωρεί με βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω πέτρινου αυλακιού, που αποτελεί όριο της περιοχής αναδασμού, περνώντας από τις τοποθεσίες, 
ʺΣκλήδροςʺ, ʺΆγιος Γεώργιοςʺ, ʺΆγιος Νικόλαοςʺ και ʺΚλημάκιʺ της κοινότητας Παλαιχωρίου Ορεινής, μέχρι το 
αργάκι του Άππι, στη ομώνυμη τοποθεσία∙ από εκεί συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
πέτρινου αυλακιού και σταματά σε απόσταση 400 μέτρων, περίπου, σε χωματόδρομο δυτικά μεμονωμένων 
κατοικιών∙ από εκεί εκτείνεται βορειοδυτικά, σε ευθεία γραμμή 80 μέτρων, περίπου και συνεχίζει με βόρεια 
κατεύθυνση, σε απόσταση 75 μέτρων, δυτικά και παράλληλα του πιο πάνω πέτρινου αυλακιού, μέχρι το 
μονοπάτι στην τοποθεσία ʺΑγία Κορώνηʺ, της κοινότητας Παλαιχωρίου Ορεινής και σε απόσταση 465 μέτρων, 
περίπου∙ από εκεί προχωρεί με ανατολική, βορειοδυτική, ανατολική, νοτιοανατολική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού και στη συνεχεία χωματόδρομου και σταματά σε απόσταση 
720 μέτρων, περίπου∙ από το σημείο αυτό εκτείνεται με βορειοανατολική κατεύθυνση, σε ευθεία γραμμή 95 
μέτρων και στη συνέχεια προχωρεί κατά μήκος αναβαθμίδας (δόμης), μέχρι το χωματόδρομο, στην τοποθεσία 
ʺΚακοσκάλιʺ της κοινότητας Παλαιχωρίου Ορεινής και σε απόσταση 115 μέτρων, περίπου∙ από εκεί προχωρεί 
με νοτιοανατολική, βορειοανατολική, νοτιοανατολική και πάλι βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, μέχρι τον κύριο δρόμο Παλαιχωρίου Ορεινής – Απλικιού – Κλήρου, κατά μήκος του 
οποίου συνεχίζει με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7471. 

91. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της οδού 25ης Μαρτίου και της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου ΙΙΙ, 
(κύριος δρόμος Κουτραφά – Νικηταρίου – Παναγίας Ασίνου), στην κοινότητα Νικηταρίου∙ από εκεί προχωρεί με 
νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω λεωφόρου, μέχρι τη συμβολή της με την οδό 



Παναγίας Φορβιώτισσας, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση και σταματά σε 
απόσταση 790 μέτρων, περίπου∙ από εκεί εκτείνεται με δυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 40 μέτρων 
περίπου, μέχρι τον ποταμό της Ασίνου με τον οποίο διασταυρώνεται και εκτείνεται μέχρι χωματόδρομο, κατά 
μήκος του οποίου συνεχίζει, με δυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 
195 μέτρων, περίπου, από την όχθη του πιο πάνω ποταμού∙ από εκεί συνεχίζει με βορειοδυτική και βόρεια 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 375 
μέτρων, περίπου, που οδηγεί στην πιο πάνω κοινότητα∙ από εκεί με βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος της ασφαλτοστρωμένης οδού Κυριάκου Μάτση, της πιο πάνω κοινότητας, μέχρι τη λεωφόρο 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ (κύριος δρόμος Πάνω Κουτραφά – Νικηταρίου – Παναγίας Ασίνου), κατά μήκος 
της οποίας συνεχίζει, με νοτιοανατολική  κατεύθυνση  και καταλήγει το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7472.   

92. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Ποταμιάς – βιομηχανικής ζώνης 
Ιδαλίου  και χωματόδρομου, στην τοποθεσία ʺΑρχάγγελοςʺ της κοινότητας Ποταμιάς και σε απόσταση 1150 
μέτρων περίπου από την πιο πάνω κοινότητα∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ʺΦουρκισμένοςʺ και ʺΔήμμα του Αγίου Σωζομένουʺ, 
του  δήμου Ιδαλίου, μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία ʺΠαμπούλι του Τζελεφτήʺ, της πιο πάνω κοινότητας 
και σε απόσταση 1100 μέτρων, περίπου∙ από εκεί με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο βιομηχανικής ζώνης Ιδαλίου – Ποταμιάς, κατά 
μήκος του οποίου συνεχίζει, με νοτιοανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7473.     

93. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Αγροκηπιάς – Μιτσερού 
(λεωφόρος Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας) και της οδού Αρχιεπισκόπου ΙΙΙ, στην κοινότητα Αγροκηπιάς∙ από 
εκεί προχωρεί με βόρεια, βορειοανατολική, βορειοδυτική και νοτιοδυτική, βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια, της οδού Αγίου Παντελεήμονος, που οδηγεί στο ομώνυμο 
μοναστήρι, μέχρι τη συμβολή της πιο πάνω οδού και χωματόδρομου, σε απόσταση 720 μέτρων, περίπου από 
το σημείο αρχής∙ από εκεί, με βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΒρύσηʺ και ʺΚότταφοιʺ της πιο πάνω κοινότητας, μέχρι το 
μονοπάτι, σε απόσταση 555 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, προχωρεί με βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού και σε απόσταση 100 μέτρων, περίπου, εκτείνεται με ακριβώς βόρεια 
κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 95 μέτρων, περίπου, μέχρι άλλο μονοπάτι, στην τοποθεσία ʺΚόλυμποιʺ∙ από 
εκεί προχωρεί με βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού και 
σταματά σε απόσταση 200 μέτρων, περίπου∙ από εκεί με ανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γράμμη, 170 
μέτρων, περίπου, μέχρι το δίστρατο, στο οποίο καταλήγει η προέκταση της οδού Αχερά, της κοινότητας 
Αγροκηπιάς∙ από εκεί προχωρεί με βόρεια, βορειοανατολική, βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος 
του ανατολικού χωματόδρομου και φτάνει σε απόσταση 480 μέτρων, περίπου∙ από εκεί εκτείνεται με 
βορειοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή, μέχρι το μονοπάτι, διοικητικό όριο μεταξύ των κοινοτήτων 
Αγροκηπιάς και Μαλούντας, σε σημείο 150 μέτρα, περίπου, βορειοδυτικά της πλησιέστερης κατοικίας  και από 
το πιο πάνω σημείο προεκτείνεται, σε ευθεία γραμμή 170 μέτρων, περίπου∙ από εκεί εκτείνεται με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή, μέχρι το πλησιέστερο αργάκι, στην τοποθεσία ʺΒρύση του 
Καρτάνιαʺ, της κοινότητας Μαλούντας, νότια της ομώνυμης πηγής και σε απόσταση 165 μέτρων, περίπου, 
βορειοανατολικά της πιο πάνω κατοικίας∙ από εκεί προεκτείνεται, μέχρι το επόμενο αργάκι, σε ευθεία γραμμή 
και σε απόσταση 155 μέτρων, περίπου, ανατολικά της πιο πάνω κατοικίας και συνεχίζει με νότια κατεύθυνση 
και σε ευθεία γραμμή, μέχρι το λατομείο στην τοποθεσία ʺΡότσοιʺ, της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της βόρειας πλευράς του πιο πάνω λατομείου, μέχρι το χωματόδρομο, κατά μήκος του 
οποίου συνεχίζει με νότια, νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες 
ʺΦοινικέλλιαʺ και ʺΠηγήʺ, της κοινότητας Αγροκηπιάς και φτάνει μέχρι τον κύριο δρόμο Λευκωσίας – 
Αγροκηπιάς – Μιτσερού (λεωφόρος Χρυσοπαντάνασσας), κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με δυτική 
κατεύθυνση  και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7475.    

94. Η περιοχή περιλαμβάνει έκταση ακτίνας 200 μέτρων από τον πυρήνα που τοποθετείται 70 μέτρα νοτίως και 
καθέτως του χωματόδρομου, που οδηγεί από την κοινότητα Κλήρου, στην κοινότητα Καλού Χωριού Ορεινής, σε 
απόσταση 474 μέτρων από τη συμβολή του πιο πάνω χωματόδρομου και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου 
Κλήρου – Φικάρδου, 110 μέτρα, περίπου, νοτίως της συμβολής του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και 
χωματόδρομου που οδηγεί στο εξωκκλήσι της Παναγίας του Λάγνη, της κοινότητας Κλήρου. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7476.    

95. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Αρεδιού – Απλικιού και του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου Μαλούντας – Αγίου Ιωάννη∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική 
και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια της οδού 
Κυριάκου Μάτση, μέχρι την κοινότητα Αγίου Ιωάννη, από όπου συνεχίζει με ανατολική, νοτιοανατολική, 
βορειοανατολική και ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, μέχρι το 
χωματόδρομο, σε απόσταση 1050 μέτρων, περίπου, που οδηγεί στον τάφο του ήρωα Παντελή Κατελάρη∙ από 
εκεί, με νότια και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το τέλος του, από όπου 
εκτείνεται με νότια κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 240 μέτρων, περίπου, μέχρι το μονοπάτι στην ανατολική 



πλευρά δενδροφυτεμένου κτήματος, κατά μήκος του οποίου προχωρεί, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τις 
παρυφές των υψωμάτων στην τοποθεσία ʺΓαλευτήριαʺ, της κοινότητας Αρεδιού∙ από εκεί προχωρεί με νότια και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος των παρυφών των πιο πάνω υψωμάτων, περνώντας από τις τοποθεσίες 
ʺΚάτω Κόκκινεςʺ και ʺΘρουμπέριʺ, μέχρι την οδό Φώτη Φωτίου και Ανδρέα Λιμίση, της πιο πάνω κοινότητας και 
από εκεί με νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι τη συμβολή της με τον 
κύριο δρόμο Λευκωσίας – Αρεδιού – Απλικιού, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση και 
καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7477.   

96. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Αναλυόντα – Λυθροδόντα (οδός Γλαύκου 
Κληρίδη) και της οδού Ανδρέα Ορφανίδη, στην κοινότητα Λυθροδόντα∙ από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με την οδό Ανεξαρτησίας, κατά μήκος της 
οποίας προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι την οδό Γεώργιου Παχουλλαρά, κατά μήκος της οποίας 
συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή της πιο πάνω οδού και χωματόδρομου σε απόσταση 
550 μέτρων, περίπου∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 840 μέτρων, περίπου∙ από εκεί με 
βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις 
τοποθεσίες, ʺΠλακωτόςʺ και ʺΚαλοκαιρινόʺ, της κοινότητας Λυθροδόντα, μέχρι την οδό Ανδρέα Ορφανίδη, της 
πιο πάνω κοινότητας, κατά μήκος τη οποίας συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα, στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7478.      

97. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί από την κοινότητα Αναλιόντα, στην 
κοινότητα Μαργί, με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 1210 μέτρων, περίπου, από τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο  Αναλιόντα – Μαθιάτη∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική, βορειοανατολική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω δεύτερου χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του, στην τοποθεσία 
ʺΜερσιννίκκινʺ και σε απόσταση 1825 μέτρων, περίπου, με χωματόδρομο που οδηγεί στην κοινότητα Κοτσιάτη∙ 
από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική, νότια και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που 
περνά από τις τοποθεσίες ʺΤσιακκιλλίναʺ και ʺΠουπούξιαʺ, της κοινότητας Καταλιόντα, μέχρι το χωματόδρομο 
που οδηγεί από την κοινότητα Αναλιόντα, στην κοινότητα Μαργί, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με 
βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7480. 

98. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Δημητρίου Χάματσου και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 
στο Δήμο Ιδαλίου και προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω δεύτερης οδού και 
στη συνέχεια της οδού Γεώργιου Εικοσάρη και του κύριου δρόμου Ιδαλίου – Λουρουκίνας, μέχρι την κοινότητα 
Λουρουκίνας∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική, ανατολική και πάλι νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ʺΡοθέσιʺ, ʺΓιαννίδιαʺ και ʺΣκοτωμένοςʺ, της κοινότητας 
Λουρουκίνας, μέχρι τη συμβολή του πιο πάνω χωματόδρομου και του παλαιού, κύριου δρόμου Λάρνακας – 
Λυμπιών – Ιδαλίου∙ από εκεί, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω παλαιού, κύριου δρόμου, 
μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο, σε απόσταση 640 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με βορειοδυτική και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία ʺΒουνάρι 
του Ατιούʺ, της κοινότητας Λουρουκίνας, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 1110 
μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με βορειοανατολική, νοτιοδυτική, νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με τον παλαιό, κύριο δρόμο Λάρνακας – Λυμπιών - 
Ιδαλίου∙ από εκεί, συνεχίζει με δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω παλαιού, κύριου 
δρόμου και των οδών Ανεξαρτησίας και Ελευθερίας, της κοινότητας Λυμπιών, μέχρι τη γραμμή υψηλής τάσης, 
στην τοποθεσία ʺΒουνάρι του Πολήʺ, της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί, με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος της πιο πάνω γραμμής υψηλής τάσης, που περνά από την τοποθεσία ʺΚαμίνιαʺ και φτάνει μέχρι 
χωματόδρομο, που είναι προέκταση της οδού Αγίου Γεωργίου του Δήμου Ιδαλίου∙ από εκεί προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και σε απόσταση 40 μέτρων, περίπου, 
εκτείνεται με ανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 80 μέτρων, περίπου, μέχρι τη συμβολή 
χωματόδρομου, προέκταση της οδού Πιπέρη, του πιο πάνω Δήμου και χωματόδρομου που οδηγεί σε 
παρατηρητήριο  της Εθνικής Φρουράς∙ από εκεί, με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του, σε απόσταση 415 μέτρων, περίπου, με άλλο  χωματόδρομο, κατά μήκος 
του οποίου προχωρεί με δυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του με μονοπάτι, σε απόσταση 55 μέτρων, 
περίπου∙ από εκεί, προχωρεί με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού 
και στη συνέχεια χωματόδρομου, μέχρι χωματόδρομο, προέκταση της οδού Αγρότισσας του Δήμου Ιδαλίου∙ 
από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την 
τοποθεσία ʺΚοκκινόβρυσηʺ, μέχρι τη συμβολή του με μονοπάτι, σε απόσταση 480 μέτρων, περίπου∙ από εκεί 
συνεχίζει, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού και στη συνέχεια χωματόδρομου, 
που καταλήγει στην οδό Πιπέρη, του πιο πάνω δήμου∙ από εκεί, με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της 
πιο πάνω οδού, μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 20 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου προχωρεί, 
με νοτιοδυτική, βόρεια και δυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, κατά μήκος του 
οποίου συνεχίζει, με βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι την οδό Μιχάλη Σολομώντος∙ από εκεί, με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι τη συμβολή της με την οδό ΄Εγκωμης, κατά μήκος της 
οποίας προχωρεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι την ασφαλτοστρωμένη οδό Αγίου Γεωργίου∙ από 
εκεί, με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω ασφαλτοστρωμένης οδού και στη 



συνέχεια χωματόδρομου, μέχρι άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 695 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του 
οποίου προχωρεί, με βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τη λεωφόρο Αδώνιδος (παλαιός κύριος 
δρόμος Λαρνακας – Λυμπιών – Ιδαλίου) και από εκεί συνεχίζει, με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατά 
μήκος της πιο πάνω λεωφόρου και της οδού  Δημητρίου Χάματσου, του Δήμου Ιδαλίου, για να καταλήξει στο 
σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7482.    

99. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Αγίας Ειρήνης, Γρηγόρη Αυξεντίου και Αγίου Γεωργίου, 
δυτικά της εκκλησίας της Αγίας Ειρήνης στην κοινότητα Φαρμακά∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική, 
βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Αγίου Γεωργίου και του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί από την κοινότητα Φαρμακά στην κοινότητα Καμπιού, μέχρι το 
δίστρατο, στην κοινότητα Καμπιού∙ από εκεί συνεχίζει, με βορειοδυτική, βορειοανατολική, βόρεια και νότια 
κατεύθυνση, κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί από την κοινότητα Καμπιού στην 
κοινότητα Φαρμακά, μέχρι τη συμβολή του πιο πάνω δρόμου και της οδού Αναπαύσεως, στην πιο πάνω 
κοινότητα∙ από εκεί με νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι 
την οδό Αγίας Ειρήνης, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με βορειοανατολική, νοτιοανατολική, δυτική, 
νοτιοανατολική, δυτική, νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχής σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7568. 

100. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου και του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου Λευκωσίας – Απλικίου – Φαρμακά – Καμπιού∙ από εκεί προχωρεί με νότια, 
ανατολική και πάλι νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή 
του με χωματόδρομο, ανατολικά του φράγματος Παλαιχωρίου – Καμπιού και σε απόσταση 2900 μέτρων, 
περίπου, από το σημείο αρχής∙ από εκεί, με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που 
προχωρεί παράλληλα του ποταμού του Καμπιού και οδηγεί στην κοινότητα Καμπιού, περνώντας από τις 
τοποθεσίες «Αρχάγγελος», της κοινότητας  Φαρμακά, «Κλεισίδια» και «Πλεύρα» της κοινότητας Καμπιού, μέχρι 
τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Ματταίος» και σε απόσταση 2100 μέτρων, περίπου∙ 
από εκεί, με βόρεια, βορειοδυτική, βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από το γεφύρι του πιο πάνω ποταμού και από τις τοποθεσίες «Φώτης» και 
«΄Ασιλα», μέχρι μονοπάτι, σε απόσταση 2400 μέτρων, πέριπου∙ από εκεί, με δυτική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού, που περνά νότια και παράλληλα του φράγματος 
Παλαιχωρίου – Καμπιού, μέχρι χωματόδρομο, σε απόσταση 690 μέτρων, περίπου∙ από εκεί συνεχίζει, με 
νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις 
τοποθεσίες «΄Αγίος Δρήινος» και «Βαλανάς», μέχρι τη συμβολή του με την οδό Αγίου Γεωργίου, στην κοινότητα 
Απλικίου∙ από εκεί, με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια με νοτιοανατολική 
και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος των οδών Αγίων Αναργύρων και Αγίων Ρηγίνου και Ορέστη, της πιο πάνω 
κοινότητας, μέχρι τον κύριο δρόμο Παλαιχωρίου – Λευκωσίας, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με 
βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7569.  

101. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί από την κοινότητα Λυθροδόντα, στο 
εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου της πιο πάνω κοινότητας, στον εγκαταλειμμένο οικισμό Κυπροβάσας και στο 
φράγμα  Λευκάρων και άλλου χωματόδρομου, σε απόσταση 635 μέτρων, περίπου, νότια, από το πιο πάνω 
εξωκκλήσι∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική, νοτιοδυτική, βορειοανατολική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω δεύτερου χωματόδρομου και στη συνέχεια αντιπυρικής λωρίδας, μέχρι 
τη συμβολή  με άλλη αντιπυρική λωρίδα, στην τοποθεσία «Φούρνοι», της κοινότητας Λυθροδόντα, κατά μήκος 
της οποίας προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τον Διπλοπόταμο  και το χωματόδρομο που οδηγεί από 
το φράγμα Λευκάρων,  στην πιο πάνω κοινότητα∙ από εκεί, συνεχίζει με βόρεια, δυτική, βορειοανατολική, 
δυτική, βορειοανατολική, βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
παράλληλα του πιο πάνω ποταμού και του ποταμού του Αγίου Γεωργίου, περνώντας από τις τοποθεσίες 
«Καβαλλόπετρα» και «Διπόταμα» και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7570. 

102. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Γρηγόρη Αυξεντίου, Κυριάκου Τσιάτσιου και Αγίου 
Ευτυχίου, στην κοινότητα Μαθιάτη∙ από εκεί προχωρεί με νοτιανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού 
Αγίου Ευτυχίου, μέχρι τον ποταμό Χανάππι, στην τοποθεσία «Βασιλού» και σε απόσταση 580 μέτρων, 
περίπου, από το σημείο αρχής∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω ποταμού και του αργακιού της Βασιλούς, μέχρι την τοποθεσία «Εννιά Σκάλες», σε απόσταση 350 
μέτρων, περίπου, από τον πιο πάνω δρόμο∙ από εκεί , εκτείνεται με ακριβώς δυτική κατεύθυνση, και σε ευθεία 
γραμμή 80 μέτρων, περίπου, μέχρι ασφαλτοστρωμένο δρόμο, προέκταση της οδού Μαυροβουνίου, της 
κοινότητας Μαθιάτη∙ από εκεί, προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, μέχρι τη διασταύρωση του με άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με 
δυτική κατεύθυνση, μέχρι ασφαλτοστρωμένο δρόμο, προέκταση της οδού Κυριάκου Τσιάτσιου, κατά μήκος του 
οποίου συνεχίζει, με βόρεια κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7571. 

103. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη γέφυρα του Κουτραφά, επί του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Αστρομερίτη – 
Τροόδους∙ από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω γέφυρας και συνεχίζει με 



ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του κύριου δρόμου Κάτω Κουτραφά – Πάνω Κουτραφά – 
Νικηταρίου, μέχρι τη συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 145 μέτρων, περίπου, από την 
εκκλησία της Παναγίας της Ελεούσας, στην κοινότητα Κάτω Κουτραφά∙ από εκεί, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με δρόμο από μπετόν, σε 
απόσταση 265 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Καππαριές» και σε απόσταση 685 μέτρων, 
περίπου∙ από εκεί, με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια 
αναβαθμίδας, στην ανατολική πλευρά δεντροφυτεμένου κτήματος, μέχρι τη νοτιοανατολική του γωνία, σε 
απόσταση 100 μέτρων, περίπου, από τον πιο πάνω χωματόδρομο∙ από εκεί, με νοτιοδυτική κατεύθυνση και σε 
ευθεία γραμμή 340 μέτρων, περίπου, μέχρι τον πυλώνα ηλεκτροφόρων καλωδίων υψηλής τάσης της ΑΗΚ∙ από 
εκεί, με βορειοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 260 μέτρων, περίπου, μέχρι το χωματόδρομο στην 
τοποθεσία «Καππαριά», κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τον κύριο δρόμο 
Τροόδους – Αστρομερίτη – Λευκωσίας και από εκεί, με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7572.  

104. Το όριο της περιοχής αρχίζει από της συμβολή του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Τροόδους και του  κύριου 
δρόμου Περιστερώνας – Ορούντας – Κάτω Μονής (φώτα τροχαίας)∙ από εκεί, προχωρεί με νότια κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω δεύτερου κύριου δρόμου, που περνά από την κοινότητα Περιστερώνας, ως 
λεωφόρος Χρίστου Τσιάρτα και από την κοινότητα Ορούντας, ως λεωφόρος Ειρήνης, μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο, σε απόσταση 6000 μέτρων περίπου, από το σημείο αρχής∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική 
και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω  χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο, σε απόσταση 300 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Μαούτσιος», μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε 
απόσταση 800 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Λίμνη», μέχρι τον ποταμό Σερράχη, τον οποίο διασχίζει και 
συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε 
απόσταση 370 μέτρων, περίπου, από τον πιο πάνω ποταμό∙ από εκεί, συνεχίζει, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Σταυρός», μέχρι τη συμβολή του με 
τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αγίας Μαρίνας – Περιστερώνας, σε απόσταση 940 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με 
βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο 
δρόμο Τροόδους – Λευκωσίας, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7573.  

105. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Κάτω Μονής – Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου – 
Ξυλιάτου (οδός 25ης Μαρτίου) και χωματόδρομου σε απόσταση 250 μέτρα, περίπου, ανατολικά του 
κοιμητηρίου της κοινότητας Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Βασίλης» και «Τρίμιττος», μέχρι τη 
συμβολή του με αντιπυρική λωρίδα, σε απόσταση 300 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής∙ από εκεί, με 
νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής λωρίδας και 
στη συνεχεία χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Λαξιές», «Κοντρικάρης» και «Μαζερή», της 
κοινότητας Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, μέχρι τη συμβολή με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 1520 μέτρων, 
περίπου∙ από εκεί, με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την 
οδό Αρτέμιδας, της πιο πάνω κοινότητας, κατά μήκος της οποίας προχωρεί με βορειοδυτική και νότια 
κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Χαράλαμπου Μούσκου∙ από εκεί, με νότια και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια κύριου δρόμου Κάτω Μονής – Αγίας Μαρίνας 
Ξυλιάτου – Ξυλιάτου, μέχρι χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Μαυρόπετρες» και σε απόσταση 250 μέτρων, 
περίπου, ανατολικά του γηπέδου, στην τοποθεσία «Μυλωνάς», της κοινότητας Ξυλιάτου∙ από εκεί, με 
βορειοδυτική, βόρεια, δυτική, ανατολική, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη χωμάτινη οδό Αγίου Γεωργίου, της κοινότητας  Αγίας  Μαρίνας Ξυλιάτου, κατά 
μήκος της οποίας συνεχίζει, με βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, μέχρι την οδό Ειρήνης∙ από 
εκεί, προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και της οδού Γρηγόρη Αυξεντίου, μέχρι 
το χωματόδρομο, σε απόσταση 25 μέτρων, περίπου, από τη συμβολή των πιο πάνω οδών∙ από εκεί, με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία 
«Βατούδια», μέχρι τη χωμάτινη οδό Αντρέα Μοδίτη, της πιο πάνω κοινότητας, κατά μήκος της οποίας προχωρεί 
με βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αφροδίτης, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με 
βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή της πιο πάνω οδού και των οδών Βυζακιάς 
και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος της οδού Βυζακιάς, μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 870 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του 
οποίου συνεχίζει με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες «Θόλος» και 
«Λιβάδι», μέχρι το χωματόδρομο, προέκταση της οδού Αυγουστή Ιερεμία, της κοινότητας Αγίας Μαρίνας 
Ξυλιάτου∙ από εκεί, με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του, 
στην τοποθεσία «Μαραθεύτικα», με χωματόδρομο, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση, 
μέχρι το χωματόδρομο, προέκταση της οδού Σταδίου∙ από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά μεταξύ δύο γηπέδων και φτάνει μέχρι άλλο χωματόδρομο, 
προέκταση της οδού 1ης Απριλίου, της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί, με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι χωματόδρομο, σε απόσταση 50 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του 



οποίου προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, μέχρι το χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Πλακωτή» και σε 
απόσταση 420 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 250 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει 
με νοτιοανατολική, βορειοανατολική, νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, περνά από την τοποθεσία 
«Λαονούδια» και φτάνει μέχρι την οδό Περιστερώνας, της κοινότητας Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, κατά μήκος της 
οποίας συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γρίβα Διγενή∙ από εκεί, 
προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού 25ης Μαρτίου, της πιο πάνω κοινότητας και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχής σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7574.   

106. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου – 
Ξυλιάτου και του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Ορούντας – Πλατανιστάσας∙ από εκεί προχωρεί με νότια 
κατεύθυνση, κατά μήκος του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Ορούντας – Πλατανιστάσας, μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Δίστρατο», της κοινότητας Κάτω Μονής και σε απόσταση 1670 μέτρων, 
περίπου από το σημείο αρχής∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου που καταλήγει στην ανατολική όχθη του ποταμού της Περιστερώνας, σε απόσταση 205 
μέτρων, περίπου∙ από εκεί, εκτείνεται βορειοδυτικά, σε ευθεία γραμμή 170 μέτρων, περίπου, διασχίζοντας τον 
πιο πάνω ποταμό, μέχρι τη συμβολή αντιπυρικής λωρίδας και χωματόδρομου∙ από εκεί, προχωρεί με βόρεια 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Κομμογιόφυρο», της 
κοινότητας Κάτω Μονής, «Χαβάρα» και «Καψάλια», της Αγίας Μαρίνας  Ξυλιάτου και φτάνει σε απόσταση 1185 
μέτρων, περίπου, από όπου, εκτείνεται βόρεια σε ευθεία γραμμή, μέχρι τον κύριο δρόμο Ξυλιάτου – Αγίας 
Μαρίνας Ξυλιάτου – Λευκωσίας, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με βορειοανατολική κατεύθυνση και 
καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7575. 

107. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αγρού  - ΄Αλωνας και 
χωματόδρομου, στην τοποθεσία «Μάχος», της κοινότητας ΄Αλωνας, νότια του υδραγωγείου της πιο πάνω 
κοινότητας∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, δυτική, νότια, νοτιοανατολική, 
νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες, 
«Φοράδες», «Μούττη των Φοράδων» και «Πότιμο», της πιο πάνω κοινότητας, μέχρι το αργάκι , σε απόσταση 
2380 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω αργακιού και σε απόσταση 315 μέτρων, περίπου, εκτείνεται δυτικά και σε ευθεία γραμμή 
145 μέτρων, περίπου, μέχρι το σκυβαλότοπο της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί, προχωρεί, με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος χωματόδρομου, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αγρού - ΄Αλωνας, κατά μήκος του 
οποίου συνεχίζει με βορειοδυτική, βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7576. 

108. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση  χωματόδρομου και αργακιού του ποταμού «Καντηλιόρος», 
στην τοποθεσία «Λαόνα», της κοινότητας Λυθροδόντα και σε απόσταση 690 μέτρων, περίπου, νοτιοδυτικά του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου Λυθροδόντα – Λευκάρων (μέρος του μονοπατιού μεγάλων αποστάσεων Ε4)∙ από 
το πιο πάνω σημείο, προχωρεί με νοτιοανατολική, ανατολική, νότια, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Κακούδια» και «Πικρός», της πιο 
πάνω κοινότητας, μέχρι της συμβολή του με αντιπυρική λωρίδα, στην τοποθεσία «Συκαρούδι» και σε απόσταση 
1210 μέτρων, περίπου από το σημείο αρχής∙ από εκεί, με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω 
αντιπυρικής λωρίδας, μέχρι το αργάκι, στην τοποθεσία «Γιώρκας» και σε απόσταση 310 μέτρων, περίπου, κατά 
μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7577.   

109. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Αναλιόντα – Λυθροδόντα, με χωματόδρομο, 
σε απόσταση 700 μέτρων περίπου, νότια της συμβολής του πιο πάνω κύριου δρόμου και του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αναλιόντα – Καπέδων∙ από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του 
κύριου δρόμου Αναλιόντα – Λυθροδόντα, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο, σε απόσταση 560 μέτρων 
από το σημείο αρχής∙ από εκεί με βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Πλήκτρες», της κοινότητας Καπέδων, μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αναλιόντα – Καπέδων, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση, περνώντας από την τοποθεσία «Εννιά Ρίζες», μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 530 μέτρων, 
περίπου∙ από εκεί, με νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι το αργάκι, σε απόσταση 140 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τον ποταμό «Πλήκτρο»∙ από εκεί, προχωρεί, με ακριβώς ανατολική 
κατεύθυνση, σε ευθεία γραμμή 105 μέτρων, περίπου και με νότια, σε ευθεία γραμμή 242 μέτρων, περίπου, 
μέχρι το χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Χαλασμόροτσος», κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με ανατολική 
κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7578. 

110. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των λεωφόρων Σπύρου Κυπριανού του δήμου Στροβόλου και 
Καλαμών του δήμου Λατσιών και του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού, στον κυκλικό κόμβο και την 
αερογέφυρα Λατσιών∙ από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου, 
μέχρι απόσταση 5360 μέτρων περίπου, από το σημείο αρχής∙ από εκεί, εκτείνεται με νοτιοδυτική κατεύθυνση 



και σε ευθεία γραμμή 830 μέτρων, περίπου, μέχρι χωματόδρομο, κάθετο της οδού Μακεδονίας, του δήμου 
Λατσιών∙ από εκεί, προχωρεί με δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και από τη 
συμβολή του με την πιο πάνω οδό, εκτείνεται με νοτιοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 1000 μέτρων, 
περίπου, μέχρι χωματόδρομο, που έρχεται από το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο, και είναι κάθετος της οδού Απαλού 
του πιο πάνω δήμου∙ από εκεί, προχωρεί , με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 265 μέτρων, περίπου, κατά μήκος 
του οποίου προχωρεί με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, περνώντας από την τοποθεσία «Πλατιά», του 
δήμου Τσερίου, μέχρι το δίστρατο, στην τοποθεσία «Λαξιά της Αντρονικούς» και σε απόσταση 985 μέτρων, 
περίπου∙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του δεξιού χωματόδρομου, μέχρι το επόμενο 
δίστρατο, σε απόσταση 465 μέτρων, περίπου, από όπου προχωρεί, κατά μήκος του αριστερού χωματόδρομου, 
με βορειοδυτική, βορειοανατολική, βόρεια, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, περνά από τον 
πυλώνα ηλεκτροφόρων καλωδίων υψηλής τάσης της ΑΗΚ, στην τοποθεσία «Οξύς» και φτάνει μέχρι την οδό 
Τσερίου του δήμου Λατσιών∙ από εκεί, συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και της 
οδού Αχέρωνος του δήμου Λακατάμειας, μέχρι τη συμβολή της πιο πάνω οδού και χωματόδρομου, κατά μήκος 
του οποίου προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του με την οδό Αλεξανδρουπόλεως, του 
πιο πάνω δήμου∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 
της πιο πάνω οδού, και της οδού Θεόφιλου Γεωργιάδη, μέχρι τη λεωφόρο Τσερίου, κατά μήκος της οποίας 
συνεχίζει με βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, μέχρι τον κυκλικό κόμβο και τη διασταύρωση της με τη 
λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω 
λεωφόρου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7579.  

111. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το κονικλοτροφείο Ιωάννη Ευαγγέλου, τεμ. 641, φ/σχ. 29/64, στην τοποθεσία 
Λιβάδια, της κοινότητας Κλήρου και εκτείνεται σε ακτίνα 300 μέτρων, περίπου, γύρω από αυτό. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7580. 

112. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της οδού Παναγίας των Παίδων και ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, παρά το κοινοτικό Γήπεδο, της κοινότητας Παλιομετόχου· από εκεί , συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση 
κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστωμένου δρόμου και φτάνει μέχρι την συμβολή με άλλο ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο, σε απόσταση 530 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί, προχωρεί με νότια κατεύθυνση, 
κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, της κοινότητας Παλαιομετόχου και φτάνει μέχρι την 
συμβολή με άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο σε απόσταση 110 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει, με 
νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου 
δρόμου, περνά από πυλώνα της Α.Η.Κ. με αριθμό 73 και φτάνει μέχρι την προέκταση της οδού Παναγίας των 
Παίδων, σε απόσταση 1860 μέτρων, περίπου και από εκεί συνεχίζει με βορειοδυτική, βόρεια και 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, που περνά από  το Σκοπευτήριο και τον πυλώνα 
της Α.Η.Κ. με αριθμό 72, της κοινότητας Παλαιομετόχου, για να καταλήξει στο συμείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7630. 

113. Το όριο της περιοχής αρχίζει στο δυτικό μέρος του πυρήνα της κοινότητας Ευρύχου, στη τοποθεσία “Μάρκος”, 
στη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, οδός Μιχαήλ Καραολή, με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που 
οδηγεί στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό της Ευρύχου, παρά το ελαιοτριβείο Παπαπέτρου· από εκεί με νότιο-
δυτική, βόρειο-δυτική και βόρεια κατεύθυνση στην οδό Μιχαήλ Καραολή, που στη συνέχεια γίνεται οδός 
Ελευθερίας, διασταυρώνοντας τον ποταμό Καργώτη, και περνώντας από τις τοποθεσίες “Κάρες”, “Κατσίματα”, 
“Κουρβελάτης”, και “Μοναστήρια”, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο στα 525 μέτρα περίπου, στη 
τοποθεσία “Μοναστήρια”· από εκεί συνεχίζει με βόρεια και νότιο-ανατολική κατεύθυνση στον προαναφερόμενο 
χωματόδρομο, μέχρι τον Σταθμό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, που βρίσκεται εντός της κοίτης του 
ποταμού Καργώτη· από εκεί, συνεχίζει κατά μήκος της βόρειας πλευράς των ορίων του προαναφερόμενου 
Σταθμού, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που καταλήγει στην βόρειο-ανατολική του γωνία· από εκεί με 
βόρεια κατεύθυνση στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, για 125 μέτρα περίπου, κατά μήκος της 
τοποθεσίας “Κουλλουδόμματη”,  μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο που οδηγεί στον Παλαιό 
Σιδηροδρομικό Σταθμό της Ευρύχου· από εκεί, συνεχίζει με ανατολική και νότια κατεύθυνση στον 
προαναφερόμενο χωματόδρομο, που μετά γίνεται ασφαλτοστρωμένος, ο οποίος περνά βόρεια και ανατολικά 
από τον προαναφερόμενο Σταθμό· και μετά,  συνεχίζει με βόρειο-ανατολική, νότιο-ανατολική και νότια 
κατεύθυνση, στον ίδιο πάντα δρόμο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Βάλιες”, “Αλουπός”, “Λακκώματα”, 
“Κάμπος” και “Μούλες”, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7631. 

114. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την τοποθεσία «Μαραθεύτικα», της κοινότητας Αγίας Μαρίνας και την 
συμβολή του χωματόδρομου, που είναι προέκταση της οδού Σταδίου και άλλου χωματόδρομου, που οδηγεί 
στην τοποθεσία «Κατσούρα» και στο αργάκι «Φοραδόμαντρα»· από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, 
βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω πρώτου χωματόδρομου που οδηγεί από την 
κοινότητα Αγίας Μαρίνας στην κοινότητα Ορούντας, περνά από τις τοποθεσίες «Πετρωτή», «Πετροκολύβα», 
«Φοραδόμαντρα», «Αροδαφνούδι» και «Χαλοσπιτούδκια» και φτάνει μέχρι την συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο και το αργάκι «Φωραδόμαντρα», στην τοποθεσία «Φωραδόμαντρα», σε απόσταση 2980 μέτρων, 
περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που οδηγεί από την κοινότητα Αγίας Μαρίνας στην κοινότητα Περιστερώνας, μέχρι άλλο 
χωματόδρομο σε απόσταση 90 μέτρων, περίπου· από εκεί συνεχίζει με βορειοανατολική και νοτιοανατολική 



κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και φτάνει μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο 
σε απόσταση 1190 μέτρων, περίπου· από εκεί εκτείνεται νοτιοανατολικά και σε ευθεία γραμμή, φτάνοντας σε 
απόσταση 450 μέτρων, περίπου, μέχρι χωματόδρομο που οδηγεί από την κοινότητα Ορούντας στην κοινότητα 
Αγίας Μαρίνας, στην τοποθεσία «Μαζόβουνος»· από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική, νοτιοανατολική και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνά από την τοποθεσία «Κολύβι» και 
φτάνει μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Μαραθεύτικα», σε απόσταση 1720 
μέτρων περίπου και από εκεί συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο, που είναι προέκταση της οδού Σταδίου, όπου και το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7632. 

115. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, με την οδό Σπύρου 
Κυπριανού, της κοινότητας Μιτσερού· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο 
πάνω Λεωφόρου και φτάνει μέχρι την συμβολή της, με την οδό Αγίου Παντελεήμονος· από εκεί, συνεχίζει με 
βορειοδυτική, βόρεια, βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και φτάνει 
μέχρι την συμβολή της, με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 440 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί 
με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την 
συμβολή του, με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Πετρόμουττη», σε απόσταση 350 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που είναι προέκταση της 
οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου, σε απόσταση 610 μέτρων, περίπου· από εκεί, εκτείνεται με βορειοανατολική 
κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 130 μέτρων, περίπου, μέχρι χωματόδρομο, που οδηγεί στην οδό Ελευθερίας, 
της κοινότητας Μιτσερού, κατα μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση και φτάνοντας σε 
απόσταση 310 μέτρων, περίπου, εκτείνεται με νότια κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 360 μέτρων, περίπου, 
περνώντας από την τοποθεσία «Ρότσος Στητός» της κοινότητας Μιτσερού, φτάνει μέχρι την προέκτασή της 
οδού Σπύρου Κυπριανού, κατα μήκος της οποίας συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση για να καταλήξει στο σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7633. 

116. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, με την οδό Αγίου 
Προκοπίου, της κοινότητας Σιας· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική, νότιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου (κύριος δρόμος Σιάς – Μαθιάτη) μέχρι την συμβολή της με χωματόδρομο, 
σε απόσταση 740 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση κατα 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και φτάνει μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 
170 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, 
κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Κοκκινομούττη» και φτάνει μέχρι την 
συμβολή με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 550 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει, με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνά από την τοποθεσία «Σούγλοι», της κοινότητας 
Σιας και φτάνει μέχρι την οδό Αγίου Προκοπίου, σε απόσταση 620 μέτρων, περίπου, κατα μήκος της οποίας 
συνεχίζει με νοτιοανατολική, νότια, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, για να καταλήξει στο σημείο 
αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7634. 

117. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Αστρομερίτη – Τροόδους και της 
οδού Γρηγόρη Αυξεντίου, της κοινότητας Περιστερώνας∙ από εκεί, προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος 
της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια των οδών Κυριάκου Μάτση και Αγίας Μαρίνας, μέχρι τη συμβολή της πιο 
πάνω οδού και χωματόδρομου, σε απόσταση 725 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής∙ από εκεί, προχωρεί 
με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία 
«Σησαμιές» και φτάνει μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «΄Αποτος», σε απόσταση 
600 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, συνεχίζει με δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι την οδό Υδραγωγείου της κοινότητας Περιστερώνας, σε απόσταση 370 μέτρων, περίπου∙ 
από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και φτάνει σε απόσταση 180 
μέτρων, περίπου, από όπου εκτείνεται με δυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 265 μέτρων, περίπου, μέχρι 
την οδό Πυρογίου, της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της 
πιο πάνω οδού και φτάνει σε απόσταση 45 μέτρων, περίπου, από όπου εκτείνεται με βορειοδυτική κατεύθυνση 
και σε ευθεία γραμμή 280 μέτρων, περίπου, μέχρι το χωματόδρομο, προέκταση της οδού Πολιάτη∙ από εκεί, 
προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το αργάκι, σε 
απόσταση 200 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, εκτείνεται με βορειοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή, μέχρι 
τον πυλώνα υψηλής τάσης της ΑΗΚ, σε απόσταση 245 μέτρων, περίπου, από όπου, προχωρεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος χωματόδρομου, μέχρι άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 30 μέτρων, περίπου, κατά 
μήκος του οποίου συνεχίζει με βόρεια  κατεύθυνση, μέχρι το χωματόδρομο, προέκταση της οδού Μεσαορίας, 
της πιο πάνω κοινότητας, ο οποίος οδηγεί στην κοινότητας Ποταμιού∙ από εκεί, με ανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή των οδών Μεσαορίας και Πραξάνδρου∙ από εκεί, με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Πραξάνδρου, μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρου Μάρκου 
Δράκου και στη συνέχεια κατά μήκος της οδού Πετράκη Γιάλλουρου, μέχρι τον κύριο δρόμο Λευκωσίας – 
Αστρομερίτη – Τροόδους, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7635.    



118. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της Λεωφόρου Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας και της οδού 
Τάσου Μάρκου, της κοινότητας Αγροκηπιάς· από εκεί, προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση κατα μήκος της πιο 
πάνω Λεωφόρου, μέχρι το ορόσημο του δάσυλλίου Αγροκηπιάς με αριθμό 38, σε απόσταση 680 μέτρων 
περίπου από το σημείο αρχής· από εκεί συνεχίζει με νότια, νοτιοδυτική, νότια, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, 
νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση , δυτικά της οροθετικής γραμμής του πιο πάνω Δασυλλίου 
περνώντας από τα δασικά ορόσημα με αριθμούς 37, 36, 35, 34, 33 , 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 
21  και φτάνει μέχρι το δασικό ορόσημο με αριθμό 20, που βρίσκεται στην νοτιοδυτική γραμμή του δασυλλίου 
Αγροκηπιάς σε απόσταση 745 μέτρων, περίπου· από εκεί, εκτείνεται με νοτιοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία 
γραμμή 115 μέτρων περίπου, μέχρι την συμβολή της με την οδό Πενταδακτύλου και χωματόδρομου, που 
οδηγεί στην οδό Φώτη Πίττα, της πιο πάνω κοινότητας· από εκεί συνεχίζει με νότια, νοτιοδυτική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με χωμάτινο δρόμο 
και τις οδούς Φώτη Πίττα και Κερύνειας· από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με την οδό Τάσου Μάρκου όπου συνεχίζει με βορειοδυτική, 
βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση για να καταλήξει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7636. 

119. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου (κύριος δρόμος Μαχαιρά-
Πέρα-Ψημολόφου) με τον ποταμό «Αργάκι», της κοινότητας Περάτων Ορεινης· από εκεί προχωρεί με 
βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου (Λεωφόρος Γρηγόρη 
Αυξεντίου και στην συνέχεια Λεωφόρος Μαχαιρά), που οδηγεί από την κοινότητα Περάτων, στην κοινότητα 
Ψημολόφου, μέχρι την συμβολή του με την οδό 28ης Οκτωβρίου· από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού,  μέχρι το γεφύρι του Ποταμού «Αργάκι», σε απόσταση 300 
μέτρων, περίπου· από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω αργακιού 
και φτάνοντας σε απόσταση 520 μέτρων, εκτείνεται, ακριβώς, ανατολικά σε ευθεία γραμμή, 20 μέτρων περίπου, 
μέχρι χωματόδρομο, της κοινότητας Περάτων· από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Μιτσί Βουνόν», 
σε απόσταση 170 μέτρων, περίπου· από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική, ανατολική, νοτιοανατολική και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι την συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο, σε απόσταση 285 μέτρων, περίπου· από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που φτάνει μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 
235 μέτρων περίπου· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την 
συμβολή του, με άλλο χωματόδρομο, που οδηγεί στον ποταμό «Αργάκι», σε απόσταση 315 μέτρων, περίπου· 
από εκεί συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι την συμβολή 
του με το πιο πάνω αργάκι, σε απόσταση 165 μέτρων, περίπου και από εκεί συνεχίζει με νοτιοδυτική, 
νοτιοανατολική, νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω αργακιού, μέχρι την συμβολή του 
με τον κύριο δρόμο Μαχαιρά – Πέρα – Ψημολόφου (Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου), σε απόσταση 2630 μέτρων, 
περίπου, όπου και το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7637. 

120. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή των οδών Ευαγόρα Παλληκαρίδη και 28ης Οκτωβρίου, της 
κοινότητας Αλάμπρας· από εκεί, προχωρεί με νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της οδού 28ης 
Οκτωβρίου και φτάνει μέχρι την συμβολή της, με χωματόδρομο, σε απόσταση 440 μέτρων, περίπου από το 
σημείο αρχής· από εκεί, συνεχίζει, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που 
φτάνει μέχρι την συμβολή του με την οδό Ελλάδας, της κοινότητας Αλάμπρας, σε απόσταση 290 μέτρων, 
περίπου· από εκεί, προχωρεί, με νοτιοδυτική, βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω 
οδού και στη συνέχεια χωματόδρομου και φτάνει μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία 
«Μούττες», σε απόσταση 430 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική, βορειοανατολική, 
βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που οδηγεί στην 
κοινότητα Αλάμπρας και φτάνει μέχρι την συμβολή του με την οδό Μιχαήλ Καραολή, κατα μήκος της οποίας 
προχωρεί, με βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι την συμβολή της με την οδό Αγίας Μαρίνας, της πιο πάνω 
κοινότητας · από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια, 
της οδού Ευαγόρα Παλλήκαρίδη και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7638. 

121. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη δυτική πλευρά της κοινότητας Γούρρι, στη συμβολή του κύριου και 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου Καλού Χωριού Ορεινής-Φαρμακά με τη Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, στη 
τοποθεσία “Κάμπος”· από εκεί, με βόρειο-ανατολική, νότιο-δυτική, νότιο-ανατολική και βόρειο-ανατολική 
κατεύθυνση, στην προαναφερόμενη λεωφόρο, μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο οδός Γρίβα 
Διγενή· από εκεί, συνεχίζει με νότιο-ανατολική, ανατολική και νότια κατεύθυνση στην προαναφερόμενη οδό, 
κατά μήκος της τοποθεσίας “Ασπρογή”, μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Ελευθερίας· 
από εκεί συνεχίζει με νότιο-ανατολική κατεύθυνση στην προαναφερόμενη οδό, μέχρι τη συμβολή με την οδό 1ης 
Απριλίου · από εκεί, συνεχίζει με νότια κατεύθυνση στην προαναφερόμενη οδό, περνά το γεφύρι, και συνεχίζει 
με δυτική, νότια και βόρειο-δυτική κατεύθυνση, πάντα στον ίδιο δρόμο, κατά μήκος των τοποθεσιών 
“Αλώνια”(όπου περνά και από το κοινοτικό γήπεδο Γουρρίου) και “Βράγκα”, μέχρι τη συμβολή με τον κυκλικό 
κόμβο· από εκεί, συνεχίζει με νότιο-δυτική, δυτική, νότιο-ανατολική και νότιο-δυτική κατεύθυνση στον χωμάτινο 
δρόμο, κατά μήκος της τοποθεσίας “Μουκλός”, μέχρι τη συμβολή με τον ποταμό Άγιος Μάμας· από εκεί 
συνεχίζει με βόρειο-δυτική και βόρεια κατεύθυνση, στον ίδιο πάντα δρόμο, κατά μήκος των τοποθεσιών 
“Λαχαππήδημα” και “Παπαδιές”, μέχρι τη συμβολή με τον αρχικό, κύριο και ασφαλτοστρωμένο δρόμο 



Φαρμακά-Γούρρι· και από εκεί, συνεχίζει με βόρεια ανατολική και βόρειο-δυτική κατεύθυνση, στον 
προαναφερόμενο κύριο δρόμο, παρά τον ποταμό Φαρμακά, κατά μήκος των τοποθεσιών “Γιαουφούνης”, 
“Γιαουφούνηδες”, “Χαράλαμπος”, “Βικλί”, “Κατώστρατα” και “Κάμπος”, μέχρι το σημείο της  αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7640. 

122. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την ανατολική πλευρά του πυρήνα της κοινότητας Φαρμακά, στη συμβολή 
του κύριου και ασφαλτοστρωμένου δρόμου Οδού-Φαρμακάς, με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο οδός Μιχαήλ 
Καραολή· από εκεί, με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση στην οδό Μιχαήλ Καραολή, μέχρι τη συμβολή με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Μαχαιρά, στα 35 μέτρα περίπου, και μετά συνεχίζει, με ανατολική, βόρεια, 
ανατολική, βόρεια και ξανά ανατολική κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο δρόμο, για 900 μέτρα περίπου, 
περνώντας από τις τοποθεσίες “Καρυδάκι” και “Ανθούς”, μέχρι τη συμβολή με τον χωμάτινο δρόμο, στη 
τοποθεσία “Φτεριτζιά”· από εκεί, συνεχίζει με νότιο-δυτική, νότιο-ανατολική, βόρειο-δυτική, και ανατολική 
κατεύθυνση, για 820 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Καλογέρηδες”· 
από εκεί συνεχίζει με βόρειο-ανατολική, νότιο-δυτική και ξανά βόρειο-ανατολική για 500 μέτρα περίπου (όπου 
μέρος του δρόμου είναι από σκυρόδεμα), και μετά νότια, νότιο-ανατολική, νότιο-δυτική και δυτική κατεύθυνση, 
στον ίδιο πάντα δρόμο για άλλα 2000 μέτρα περίπου, κατά μήκος των τοποθεσιών “Μούττη του Αγκαθερού”, 
“Αγκαθερός”, “Μούττη τους Σχοιλλίνιδες” και “Λαξιά” μέχρι τη συμβολή με τον δρόμο από σκυρόδεμα, στη 
τοποθεσία “Αλουπόφουρνος”· από εκεί συνεχίζει με βόρειο-δυτική, νότια, βόρειο-δυτική, βόρεια, ανατολική, 
βόρειο-δυτική, νότια, και βόρειο-δυτική και νότιο-δυτική κατεύθυνση στον δρόμο από σκυρόδεμα, ο οποίος μετά 
γίνεται χωμάτινος και μετά ξανά από σκυρόδεμα, περνώντας από τις τοποθεσίες “Αλουπόφουρνος”, “Καστανιά” 
και “Κοσσιηνάς”, μέχρι τη συμβολή με τον κύριο και ασφαλτοστρωμένο δρόμο Οδού-Φαρμακάς· και από εκεί, 
συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, περνώντας από τη 
τοποθεσία “Κοσσιηνάς” και “Λατσί”, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7641. 

123. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την νότια πλευρά της κοινότητας Πάνω Δευτερά, στη διασταύρωση των 
ασφαλτοστρωμένων δρόμων, Οδός Κώστα Μιαούλη και Οδός Λαχανόκηπων· από εκεί, με νότιο-δυτική 
κατεύθυνση, στην Οδό Λαχανόκηπων, που μετά τη διασταύρωση με την Οδό Ακροπόλεως, μετ’ ονομάζεται σε 
Οδό Διογένους, περνώντας από τις τοποθεσίες “Κόκκινες”, “Πετρακούρες”, “Ασπρογιάδες”, “Κατσικαντήλια” και 
“Κάμπος του Μουρούτη”, μέχρι τη συμβολή με τον κύριο και ασφαλτοστρωμένο δρόμο Ψημολόφου-Πάνω 
Λακατάμεια, Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου· από εκεί συνεχίζει με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση στην 
προαναφερόμενη λεωφόρο, διασταυρώνει το Αργάκι του Καφιζιού, και συνεχίζει, με την ίδια κατεύθυνση, στον 
ίδιο πάντα δρόμο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Μουρούτη”, “Καμίνι”, “Ασπρογιάδες”, “Στράτα του 
Ψωμολόφου” και “Μετόχι”, μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Οδός Αγίου Παντελεήμονα, όπου 
ο ίδιος δρόμος μετ’ ονομάζεται σε Λεωφόρο Ανδρέα Ζίττη· από εκεί συνεχίζει με την ίδια κατεύθυνση, στην 
προαναφερόμενη Λεωφόρο, η οποία στη συνέχεια μετ’ ονομάζεται σε Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, 
περνά μπροστά από τον Αστυνομικό Υποσταθμό της Δευτεράς, και κατά μήκος των τοποθεσιών “Δοξαμένη” και 
“Κατάτροχα”, μέχρι τη συμβολή με την Οδό Κώστα Μισιαούλη· και από εκεί συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση 
στον προαναφερόμενο δρόμο, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7642. 

124. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Τροόδους (Λεωφόρο 
Τροόδους) και την Λεωφόρο Ποταμιού, της κοινότητας Αστρομερίτη· από εκεί προχωρεί με νότιοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω λεωφόρου, μέχρι την συμβολή της με χωμάτινο δρόμο, σε απόσταση 
420 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί συνεχίζει, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου και φτάνοντας σε απόσταση 380 μέτρων, περίπου, εκτείνεται βορειοδυτικά, σε ευθεία 
γραμμή 320 μέτρων, περίπου, μέχρι την συμβολή της με χωματόδρομο, προέκταση της οδού Αγίου 
Σπυρίδωνος, της πιο πάνω κοινότητας· από εκεί συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 485 μέτρων, περίπου· από 
εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική, βορειοδυτική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά ανατολικά του συσκευαστηρίου ΣΕΒΕΙΓΕΠ 
και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Τροόδους, σε απόσταση 860 μέτρων, περίπου, κατα μήκος της οποίας συνεχίζει 
με βορειοανατολική και ανατολική κατεύθυνση για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7643. 

125. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον πυρήνα της κοινότητας Αναλιόντα, στη συμβολή των δρόμων, Λεωφόρος 
Ταμασού και Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου· από εκεί με δυτική και βόρειο-δυτική κατεύθυνση στην Λεωφόρο 
Ταμασού, κατά μήκος της τοποθεσίας “Αθάσσια”, για 700 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με χωματόδρομο· 
από εκεί, συνεχίζει με βόρεια και βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, μέχρι τη 
συμβολή με τον χωματόδρομο (επέκταση της οδού Βαράγιων)· από εκεί, με βόρειο-δυτική κατεύθυνση στον 
προαναφερόμενο χωματόδρομο, για 850 μέτρα περίπου, κατά μήκος των τοποθεσιών “Κοκκινόγια” και 
“Ασπρογή” μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο· από εκεί συνεχίζει με ανατολική και βόρειο-ανατολική 
κατεύθυνση, για 1370 μέτρα περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Λευκός” και “Βούφες”, μέχρι τη συμβολή 
με τον χωματόδρομο, Πέρα-Αναλιόντας, που έρχεται από την εκκλησία Αγία Μαύρη· από εκεί συνεχίζει με νότια 
κατέυθυνση στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, που στη συνέχεια γίνεται ασφαλτοστρωμένος, για 690 μέτρα 
περίπου, κατά μήκος της τοποθεσίας “Βούφες”, μέχρι τη συμβολή με χωματόδρομο (20 μέτρα περίπου, πριν 
από το γεφύρι)· από εκεί συνεχίζει με νότιο-ανατολική κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, παρά 
το αργάκι, μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Μαργαρίτας· από εκεί συνεχίζει με νότια 



κατεύθυνση στον προαναφερόμενο δρόμο, για 25 μέτρα περίπου, μέχρι  τη συμβολή με χωματόδρομο· από 
εκεί, συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, παρά το αργάκι, μέχρι τη 
συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, Λεωφόρος Γρηγορίου Αυξεντίου· και από εκεί, συνεχίζει  με νότια και 
νότιο-δυτική κατεύθυνση, στην προαναφερόμενη λεωφόρο, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7644. 

126. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή των Λεωφόρων Ανδρέα Παναγιώτου, Γεώργιου Γρίβα Διγενή και 
Χρίστου Τσιάρτα, της κοινότητας Πολυστύπου· από εκεί προχωρεί, με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, ανατολική,  
βορειοανατολική, νοτιοανατολική, βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της Λεωφόρου 
Γεώργιου Γρίβα Διγενή και στη συνέχεια του κύριου δρόμου Πολυστύπου – Άλωνας, μέχρι και τη συμβολή του 
με τον κύριο δρόμο Άλωνας - Παλαιχωρίου, στην τοποθεσία «Λάλαρος»· από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική, 
βορειοανατολική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες «Φωτίστρα», «Κοκκωτή» και «Σουβιές», μέχρι την συμβολή του με 
χωματόδρομο στην τοποθεσία « Κουμάνα», σε απόσταση 1065 μέτρων, περίπου· από εκεί με βορειοδυτική, 
βόρεια, νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, νότια, βορειοδυτική, νοτιοδυτική, βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση 
κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που οδηγεί από την κοινότητα Άλωνας στην κοινότητα Πολύστυπου 
και περνά από τις τοποθεσίες «Αντροκλούδι», «Δασιά», «Κρυός», «Λαούδα» και «Κοκκινού», μέχρι την 
συμβολή του με χωματόδρομο, σε απόσταση 3380 μέτρων, περίπου· από εκεί με νότια, δυτική, βόρεια και 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου και στη συνέχεια στρωμένου με μπετόν 
δρόμο  και  στη συνέχεια της οδού Μακεδονίας, μέχρι την συμβολή της με τη λεωφόρο Στυλιανού Λένα και τον 
κύριο δρόμο Χανδριών – Πολύστυπου – Άλωνας, της κοινότητας Πολύστυπου· από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατα μήκος της πιο πάνω λεωφόρου, μέχρι την συμβολή της με την λεωφόρου Ανδρέα Παναγιώτου 
και από εκεί με βορειοανατολική, ανατολική, νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατα μήκος της πιο πάνω λεωφόρου μέχρι την συμβολή της με τις Λεωφόρους Γεώργιου Γρίβα 
Διγενή και Χρίστου Τσιάρτα, όπου και το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7645. 

127. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την  συμβολή του κύριου δρόμου Λαγουδερών – Ξυλιάτου και 
χωματόδρομου, που οδηγεί στον φράκτη του Ξυλιάτου, στην τοποθεσία «Λαξιά της Χαρκολακάνης», της 
κοινότητας Ξυλιάτου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, που προχωρεί παράλληλα του ποταμού Λαγουδερών και σε απόσταση 200 μέτρων, 
περίπου, προχωρεί 150 μέτρα, περίπου, παράλληλα και δυτικά του φράγματος Ξυλιάτου, περνά από τις 
τοποθεσίες «Τραουλλοφάς», και «Ασιόταμνος» και φτάνει μέχρι τον εκδρομικό χώρο Ξυλιάτου και 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στον κύριο δρόμο Ξυλιάτου – Λαγουδερών, στην τοποθεσία 
«Χαμηλοπέρια» σε απόσταση 1450 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βόρεια , βορειοδυτική και 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του, 
με τον κύριο δρόμο Ξυλιάτου – Λαγουδερών, σε απόσταση 720 μέτρων, περίπου και από εκεί, προχωρεί, με 
νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, περνά από τις τοποθεσίες 
«Καμινούδια» και «Αβροσιηλλερή» για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7671. 

128. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την  συμβολή των οδών Γεώργιου Γρίβα Διγενή ( κύριου δρόμου Αρεδιού – 
Λευκωσίας) και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, στην κοινότητα Αρεδιού· από εκεί συνεχίζει με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι την συμβολή του με την οδό Κάμπου, της 
κοινότητας Αρεδιού· από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατα μήκος της πιο πάνω οδού και στη 
συνέχεια χωμάτινου δρόμου, φτάνει μέχρι στην συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο, στην τοποθεσία 
«Βρύσια», σε απόσταση 360 μέτρων, περίπου· από εκεί συνεχίζει με βορειοανατολική , νοτιοανατολική, νότια 
και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, διασχίζει τον ποταμό «Κουτή», 
περνά από την τοποθεσία «Βρύσια», μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο (προέκταση της οδού 
Αγρού), στην τοποθεσία «Καβαλλάρης», σε απόσταση 800 μέτρων, περίπου· από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου και στη συνέχεια στης οδού Αγρού, μέχρι τη συμβολή 
της με την οδό Παντελή Κατελάρη, της κοινότητας Αρεδιού· από εκεί συνεχίζει με νοτιοδυτική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατα μήκος της πιο πάνω οδού μέχρι την συμβολή της με την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ και 
από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, για να καταλήξει στο 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7672. 

129. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την  συμβολή της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ και της οδού Αγίου 
Παντελεήμονος, στην κοινότητα Μιτσερού· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα 
μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου και φτάνει μέχρι την συμβολή της με την οδό Αρχαγγέλου Μιχαήλ· από εκεί, 
προχωρεί με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την συμβολή της με 
την οδό Ροδανού· από εκεί, συνεχίζει με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω 
οδού και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου, φτάνει μέχρι την συμβολή του με άλλο ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο και χωματόδρομο, που οδηγεί στο μεταλλείο Μιτσερού, σε απόσταση 270 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που είναι παράλληλος 
του ποταμού «Λυκίδια», περνά από τις τοποθεσίες «Ροδανός», «Ασπρόκρεμμος» και «Κεφαλάς»,και φτάνει 
μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, που οδηγεί στην Μονή Αγίου Παντελεήμονος, σε απόσταση 2260 
μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα 



μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, φτάνει μέχρι την Μονή Αγίου Παντελεήμονος και την συμβολή με 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην κοινότητα Μιτσερού, σε απόσταση 1200 μέτρων, περίπου· από 
εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική, δυτική, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, περνά από τις τοποθεσίες «Βρύση του Καλόγηρου» και «Πετρομούττη» και φτάνει 
μέχρι την οδό Αγίου Παντελεήμονος και από εκεί, συνεχίζει, με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος 
της πιο πάνω οδού, για να καταλήξει στο σημείο αρχης. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7673. 

130. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ και Αγίων Ηλιοφώτων , 
της κοινότητας Μιτσερού· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της οδού Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ’, μέχρι τη συμβολή της με την Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου, μέχρι της συμβολή της, με χωμάτινο δρόμο, στην τοποθεσία 
«Καλοργκά», σε απόσταση 1900 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική, νοτιοδυτική, 
βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματίνου δρόμου, περνά από την 
τοποθεσία «Ρότσος Στητός», μέχρι την συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο, στην τοποθεσία «Μοσφιλάρη», 
σε απόσταση 550 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωμάτινου δρόμου, που περνά από τις τοποθεσίες «Μοσφιλάρης» και «Μεϊτάνι», μέχρι την συμβολή του με 
άλλο χωμάτινο δρόμο, στην τοποθεσία «Πλευρά του Τρίμινθου», της κοινότητας Κάτω Μονής, σε απόσταση 
1480 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με ανατολική, νοτιοανατολική, νότια, ανατολική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, περνά από τις τοποθεσίες «Κοκκινόγια» και «Αλουπιά», της κοινότητας Μιτσερού και φτάνει μέχρι 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην κοινότητα Μιτσερού, στην τοποθεσία «Σπήλιος», σε απόσταση 
2740 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με την οδό Αγίων Ηλιοφώτων και από εκεί, συνεχίζει με 
νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7674. 

131. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου και της οδού Κρυών Νερών, 
της κοινότητας Μιτσερού· από εκεί, προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και φτάνει 
μέχρι την συμβολή της με την οδό Αμπελιών· από εκεί, συνεχίζει με νότια κατεύθυνση κατα μήκος της πιο πάνω 
οδού και στην συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που περνά από την τοποθεσία «Γεράμπελα» και φτάνει 
μέχρι την συμβολή του με την οδό Αράμης, κοντά στην υδατοδεξαμενή ύδρευσης της κοινότητας Μιτσερού· από 
εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική, βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την 
συμβολή της με την Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, της κοινότητας Μιτσερού και από εκεί, συνεχίζει με ανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7675. 

132. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Μιτσερού – Εξωκκλησίου Αγίων Ηλιοφώτων – 
Κάτων Μονής ( 100 μέτρα δυτικά της οδού Γύψου), με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κάτω Μονής – Αγίου 
Ιωάννη Μαλούντας, στην τοποθεσία «Γυψιά», στην κοινότητα Κάτω Μονής· από εκεί, συνεχίζει με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με 
τον κύριο δρόμο Κάτω Μονής – Αγίων Ηλιοφώτων – Μιτσερού, σε απόσταση 150 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου και φτάνει μέχρι την 
συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, της κοινότητας Αγίων Ηλιοφώτων, σε απόσταση 1270 μέτρων, 
περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, που οδηγεί στο μεταλλείο Μιτσερού, μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, στην 
τοποθεσία «Καυκαρούδια», σε απόσταση 290 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, της κοινότητας Αγίων Ηλιοφώτων, περνά 
από τις τοποθεσίες «Ασπροκάνταρος», «Eski Baglar» και «Καλαούρι» και διασχίζει το ορυχείο Αγίων 
Ηλιοφώτων, μέχρι την συμβολή του, με άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 1850 μέτρων, περίπου 
και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική, βορειοδυτική, βόρεια, βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα 
μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, περνά από τις τοποθεσίες «Ova», «Αλώνια», «Ελιά του 
Βάρβαρου» και «Magaralar Tarlasi» και το εξωκκλήσι των Αγίων Ηλιοφώτων, για να καταλήξει στο σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7676. 

133. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την  συμβολή των ασφαλτοστρωμένων οδών Κώστα Μισιαούλη και 
Λαχανόκηπων, στην κοινότητα Πάνω Δευτερά· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατα μήκος 
της οδού Κώστα Μισιαούλη και φτάνει μέχρι τη συμβολή της με την οδό Άρσους, του Δήμου Τσερίου· από εκεί, 
συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυσνη κατα μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, που οδηγεί στην κοινότητα Πάνω Δευτεράς, και περνά από την Λαπάτσα, μέχρι την συμβολή του με 
χωμάτινο δρόμο, στην τοποθεσία «Κέφαλες», σε απόσταση 1300 μέτρων περίπου· από εκεί, προχωρεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στην συνέχεια της ασφαλτοστρωμένης 
οδού Ακροπόλεως, περνά από τις τοποθεσίες «Κόκκινες του Τσίγγου» και «Κόκκινες» και φτάνει μέχρι την 
συμβολή της με την οδό Λαχανόκηπων και από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της 
πιο πάνω οδού, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7677. 



134. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την  συμβολή του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου και της 
Λεωφόρου Δημοκρατίας στην κοινότητα Μαλούντα· από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική και ανατολική 
κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου και στη συνέχεια της οδού Γεώργιου Γρίβα Διγενή μέχρι 
τη συμβολή της με την Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ , της κοινότητας Αρεδιού· από εκεί, συνεχίζει με 
νότια, νοτιοδυτική, νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου, που περνά από τις 
κοινότητες Μαλούντα και Κλήρου ως Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ και στη συνέχεια από την 
κοινότητα Καλού Χωριού, ως Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου, μέχρι την συμβολή της πιο πάνω Λεωφόρου με 
την οδό Κοκκινόροτσου της κοινότητας Καλού Χωριού, 50 μέτρα περίπου, ανατολικά της γέφυρας του ποταμού 
«Μαρούλλενα»· από εκεί, προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι τη συμβολή 
της, σε απόσταση 330 μέτρων περίπου, με τη χωμάτινη οδό Αγίου Επιφανίου· από εκεί, με δυτική, νότια, 
ανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και της οδού Βασίλειας μέχρι τη 
συμβολή της με την οδό Κερύνειας, μέσα στην κοινότητα Καλού Χωριού· από εκεί συνεχίζει με βόρεια 
κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και των οδών 25ης Μαρτίου και Γεώργιου Καραϊσκάκη, μέχρι τον 
κύριο δρόμο Κλήρου – Καλού Χωριού – Γούρρι (Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ)· από εκεί, συνεχίζει με νότια και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι το χωματόδρομο, νότια του φράγματος 
Καλού Χωριού, σε απόσταση 3820 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του, με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 600 μέτρων, 
περίπου· από εκεί, προχωρεί με βόρεια, βορειοανατολική, δυτική, βόρεια και ανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, περνώντας από τις τοποθεσίες, «Γιοφύρι», «Θεοδόσης» και «Παμπακάς», μέχρι 
το μονοπάτι στην τοποθεσία «Χιλιομέτρι» της κοινότητας Γούρρι, σε απόσταση 1670 μέτρων περίπου· από εκεί, 
προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω μονοπατιού, από το τέλος του οποίου εκτείνεται σε 
ευθεία γραμμή 125 μέτρων, περίπου, μέχρι το χωματόδρομο  στην τοποθεσία «Κοκκινόροτσος»· από εκεί, 
συνεχίζει με βορειοδυτική, νοτιοδυτική, βόρεια και δυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
και παράλληλα του ποταμού, περνώντας από τις τοποθεσίες «Λούρες», «Μαζώνες», «Βικλί» της κοινότητας 
Καλού Χωριού και «Σερνέρης» και «Σπήλιοι» της κοινότητας Αγίου Επιφανίου και καταλήγει στον κύριο δρόμο 
Παλαιχωρίου – Λευκωσίας, σε απόσταση 25 μέτρων, περίπου, από τη συμβολή του πιο πάνω κύριου δρόμου 
και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που οδηγεί στη κοινότητα Αγίου Επιφανίου και από εκεί, προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7678. 

135. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που διασταυρώνει τον ποταμό 
«Μαλά» και χωμάτινου δρόμου, που οδηγεί στην τοποθεσία «Πλευρές», στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου 
Καυκάλου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική, βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του 
πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου,περνά από το Πολιτιστικό Κέντρο της κοινότητας Αγίου Γεωργίου 
Καυκάλου και φτάνει μέχρι την συμβολή του χωμάτινο δρόμο, στην τοποθεσία «Πάνω Αλώνια», σε απόσταση 
470 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με δυτική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική, βορειοανατολική, βορειοδυτική 
και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που διασχίζει τον ποταμό «Μαλά», 
και περνά από τις τοποθεσίες «Αβγολιές του Παρασκευά», «Σπήλιος» «Βουναρόπετρες» και «Καρδαμίλλες» και 
φτάνει μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία «Στρογγυλοβούναρον», σε απόσταση 
2420 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, που οδηγεί στην τοποθεσία «Ροτσέρι», σε 
απόσταση 560 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, που οδηγεί στην τοποθεσία «Βιλλούρι», σε 
απόσταση 105 μέτρων, περίπου και από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, περνά από τις τοποθεσίες «Ποταμός», «Βιλλούρι» και «Πλευρές» και φτάνει μέχρι την συμβολή 
του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Καυκάλου, μέχρι το σημείο αρχης. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7679. 

136. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την  συμβολή του κύριου δρόμου Κανναβιών – Βυζακιάς και του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα Ξυλιάτου· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, σε απόσταση 
720 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική και ανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, που οδηγεί νότια στην κοινότητα 
Ξυλιάτου, σε απόσταση 500 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνά από τις τοποθεσίες «Λουβάς» και «Άγιος Κυριάκος», μέχρι την 
συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο (Ξυλιάτος – Αναδασμός Ξυλιάτου –Άγιος Γεώργιος), στην τοποθεσία 
«Μουττολουβό», σε απόσταση 1250 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα 
μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, σε απόσταση 400 
μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί, με βορειοδυτική, νοτιοδυτική, βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση 
κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο Κανναβιών – Βυζακιάς, 
στην τοποθεσία «Αλεστός», σε απόσταση 900 μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7680. 

137. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την  συμβολή των ασφαλτοστρωμένων οδών Γεώργιου Γρίβα Διγενή και 
Χαράλαμπου Πεττεμερίδη, στην κοινότητα Κανναβιών· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική, βορειοδυτική, δυτική 
και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος των οδών Γεώργιου Γρίβα Διγενή, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 
και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου, φτάνει μέχρι άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, στην τοποθεσία 



«Διπλοκουνιες», της κοινότητας Αγίας Ειρήνης, σε απόσταση 1500 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με 
βόρεια, βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι 
την συμβολή του, με χωμάτινο δρόμο, που οδηγεί στην τοποθεσία «Κούκος Αγίου Νικολάου», σε απόσταση 
660 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βόρεια, νοτιοδυτική, δυτική, βόρεια και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου, περνά από τις τοποθεσίες «Λαόνι του Χωριού», 
μέχρι την συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο, που οδηγεί στην οδό Χαράλαμπου Πεττεμερίδη, της 
κοινότητας Κανναβιών, στην τοποθεσία «Κούκος Αγίου Νικολάου» σε απόσταση 1800 μέτρων, περίπου· από 
εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, ανατολική, νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος του 
πιο πάνω χωμάτινου δρόμου, που περνά από τις τοποθεσίες «Λαόνι του Χωρίου» και «Πέρα Γειτονιά», μέχρι 
την συμβολή του με την οδό Χαράλαμπου Πεττεμερίδη, της κοινότητας Κανναβιών, σε απόσταση 1510 μέτρων, 
περίπου και από εκεί, συνεχίζει με νότια, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο 
πάνω οδού, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7681. 

138. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή των οδών Γρηγόρη Αυξεντίου και Αγίου Γεωργίου, στην 
κοινότητα Λυθροδόντα· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος της οδού Αγίου 
Γεωργίου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που οδηγεί στο εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, περνά 
απο την τοποθεσία «Δίδυμος» και φτάνει μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Λειβάδι», 
σε απόσταση 1970 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική, δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, 
κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και φτάνει μέχριι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην 
τοποθεσία «Ανεφανή της Περιστεριάς» σε απόσταση 410 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με δυτική, 
νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην κοινότητα Λυθροδόντα, σε απόσταση 370 μέτρων, περίπου· από 
εκεί, συνεχίζει, με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι 
την συμβολή του με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Κάμπος», σε απόσταση 470 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
προχωρεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνά 
από την τοποθεσία «Καμάρες», μέχρι τον κύριο δρόμο Μαχαιρά – Λυθροδόντα, στην τοποθεσία «Νέρουφας», 
σε απόσταση 1220 μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση κατα μήκος του 
πιο πάνω κύριου δρόμου και στην συνέχεια Γρηγόρη Αυξεντίου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7682. 

139. 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, κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου και 
στη συνέχεια του κύριου δρόμου Αναλιόντα – Μαθιάτη, 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. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7683. 

140. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Ψημολόφου – Πέρα – Καμπιών (Λεωφόρος 
Γρηγόρη Αυξεντίου) και της οδού Σταύρου Στυλιανίδη, παρά το Περιφερειακό Δημοτικό Ταμασού, της 
κοινότητας Πέρα· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου και στη συνέχεια Λεωφόρου Εθνομάρτυρος Κυπριανού και φτάνει μέχρι την συμβολή της με την 
οδό Παντελή Κατελάρη , της κοινότητας Καμπιών· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος 
της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια της οδού 9ης Ιουλίου και ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που περνά από την 
Ταβέρνα Ανεμώνα και την τοποθεσία « Ποτάμι», μέχρι την συμβολή του με χωματίνο δρόμο, που οδηγεί στο 
φράγμα Ταμασού και στην κοινότητα Πολιτικού, σε απόσταση 1500 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με 
βορειοανατολική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Κόννηδες» και «Φασσερά», μέχρι την συμβολή με 
χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Μαυρογένης», που οδηγεί στο μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου, σε 
απόσταση 1220 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, περνά από τις τοποθεσίες «Αγία Σωτήρα», «Μούσκος» και «Τρουλλιά» και φθάνει μέχρι την 
συμβολή με την οδό Αγίου Θεοδώρου, της κοινότητας Πολιτικού, σε απόσταση 1340 μέτρων, περίπου· από 
εκεί, συνεχίζει, με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, περνά από το Μοναστήρι Αγίου 
Ηρακλειδίου, μέχρι την συμβολή της με την Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, της πιο πάνω κοινότητας· από εκεί, 
προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου, φτάνει μέχρι την συμβολή της 
με κυκλικό κόμβο και την οδό Παντελή Κατελλάρη, κατα μήκος της οποίας προχωρεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση μέχρι την συμβολή της με την Λεωφόρο Ταμασού, της κοινότητας Πολιτικού· από εκεί, προχωρεί με 
βορειοδυτική, βορειοανατολική, βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου, 
μέχρι την συμβολή της με την οδό Γρηγόρη Αυξεντίου, της κοινότητας Επισκοπειού· από εκεί συνεχίζει, με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια της οδού Μακεδονίας, φτάνει μέχρι 



την συμβολή της με την οδό Σταύρου Στυλιανίδη και από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατα μήκος της πιο πάνω οδού και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7691. 

141. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή των οδών Κρήτης, Παύλου Λιασίδη και Κυράς, της κοινότητας 
Ποτάμι· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της οδού Κυράς, μέχρι την συμβολή 
της με την οδό Νέου Λιβαδιού, της πιο πάνω κοινότητας· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, 
κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την συμβολή της με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Ποταμός», που 
οδηγεί στην κοινότητας Ορούντας και στην τοποθεσία «Βαθιά Λαξιά», σε απόσταση 250 μέτρων, περίπου· από 
εκεί, προχωρει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνά από τις 
τοποθεσίες «Κάμπος» και «Πλευρά του Πολίτη»  και φθάνει μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, που 
οδηγεί στον ποταμό «Ποτάμι», στην τοποθεσία «Κουντουριά» σε απόσταση 2590 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνά από την τοποθεσία 
«Μάντρα του Χατζή Οσμάνη», μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, που οδηγεί στην κοινότητα 
Ποτάμι, σε απόσταση 760 μέτρων, περίπου και από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική, νοτιοδυτική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια της οδού Παύλου 
Λιασίδη, περνά από τις τοποθεσίες «Κούρταλης», «Κουντούρα» και «Βουνάρια» της κοινότητας Ποτάμι, για να 
καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7692. 

142. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της οδού Αγίας Παρασκευής και της οδού Παναγίας 
Σκουριώτισσας, παρά την εκκλησία Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, στην κοινότητα Κατύδατων· από εκεί, προχωρεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της οδού Παναγίας Σκουριώτισσας, μέχρι την συμβολή της με 
χωματόδρομο, που βρίσκεται στην τοποθεσία «Καπάθα», της κοινότητας Λινού, σε απόσταση 900 μέτρων, 
περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, που οδηγεί στην Λεωφόρο Κύκκου, σε 
απόσταση 310 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, περνά από την τοποθεσία «Άγιοι Σαράντα» και φθάνει μέχρι την συμβολή του με τον κύριο 
δρόμο Λινού –Αγίου Επιφάνειου Σολέας (Λεωφόρος Κύκκου), παρά το κοιμητήριο Λινούς και την εκκλησία των 
Αγίων Σαράντα· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω 
Λεωφόρου, και φτάνει μέχρι την συμβολή της με την οδό Ανδρέα Αβρααμίδη, της κοινότητας Λινού και από εκεί, 
συνεχίζει με βορειοδυτική, βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση κατα μήκος της πιο πάνω οδού και στη 
συνέχεια, της οδού Αγίας Παρασκευής, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7693. 

143. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή των Λεωφόρων Γρηγόρη Αυξεντίου, Εθνομάρτυρος Κυπριανού 
και Σταδίου, της κοινότητας Καμπιών· από εκεί, προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της Λεωφόρου 
Σταδίου, μέχρι την συμβολή της με το χωμάτινο δρόμο της οδού Έμβρου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική και 
νοτιοαντολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή 
του με άλλο χωματόδρομο, που οδηγεί στον ποταμό των Γαληνιών, στην τοποθεσία «Μαυρόπετρα», σε 
απόσταση 420 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Γαλήνια» , σε 
απόσταση 485 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική, βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατα 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Ασπρογιά» και φθάνει μέχρι την συμβολή 
του με την οδό Αγίου Ιωάννη, της κοινότητας Καμπιών, σε απόσταση 1110 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
προχωρεί, με βορειοδυτική κατεύθυνση , κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την συμβολή της με την 
Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, της κοινότητας Καμπιών και από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, 
κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7694. 

144. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Αναλιόντα-Τσερίου και του κύριου δρόμου 
Τσερίου-Μαρκί, της κοινότητας Τσερίου· από εκεί, προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατα μήκος του κύριου 
δρόμου Τσερίου – Μαρκί, μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, στην τοποθεσία «Τρυπιά», που 
οδηγεί στον κύριο δρόμο Αναλιόντα-Τσερίου, σε απόσταση 1710 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από 
εκεί, συνεχίζει με δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, 
μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο Αναλιόντα-Τσερίου, σε απόσταση 1000 μέτρων, περίπου και από 
εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, για να καταλήξει στο 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7695. 

145. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της Λεωφόρου Λεμεσού και της Λεωφόρου Βασιλικών, της 
κοινότητας Πέρα Χωρίου· από εκεί, προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της Λεωφόρου Βασιλικών 
και φτάνει μέχρι την οδό Ολυμπιάδας· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο 
πάνω οδού, μέχρι την συμβολή της με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 390 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
συνεχίζει με νοτιοανατολική, νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, που οδηγεί 
στην τοποθεσία «Γεροκαρκά» και στο ξωκλήσι της Παναγίας Τσαμπίκας, της κοινότητας Αλάμπρας, σε 
απόσταση 660 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του 



πιο πάνω χωματόδρομου που φθάνει μέχρι την Λεωφόρο Λεμεσού, στην τοποθεσία «Φτανά», της κοινότητας 
Πέρα Χωρίου, σε απόσταση 1115 μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος 
της πιο πάνω Λεωφόρου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7696. 

146. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του παλιού δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού (Λεωφόρος Λεμεσού) 
και την οδό Αγίου Ευτυχίου, στην κοινότητα Νήσου· από εκεί, προχωρεί με βόρεια και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την συμβολή της με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, στην 
τοποθεσία « Κόκκινες του Αγίου Ευτυχίου», που οδηγεί στην κτηνοτροφική περιοχή, σε απόσταση 880 μέτρων, 
περίπου· από εκεί, συνεχίζει με ανατολική, βόρεια , ανατολική και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, περνά από την τοποθεσία «Κάτω Κόκκινες» και την κτηνοτροφική περιοχή και 
φθάνει μέχρι την συμβολή του με άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην Λεωφόρο Λευκωσίας, σε 
απόσταση 910 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει, με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 
πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια της οδού Αγίου Ευτυχίου, του Δήμου Ιδαλίου, περνά από 
την τοποθεσία «Κόκκινες», μέχρι την συμβολή της με την Λεωφόρο Λευκωσίας· από εκεί, προχωρεί με 
νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου, περνά τον κυκλικό κόμβο και την 
οδό Μιχαήλ Πλαστήρα, της κοινότητας Ιδαλίου και συνεχίζει μέχρι την συμβολή της με την οδό Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική, ανατολική και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο 
πάνω οδού και της οδούς Γεώργιου Γρίβα Διγενή, μέχρι την συμβολή της με της Λεωφόρο Χαλκάνορος, του 
Δήμου Ιδαλίου, όπου προχωρεί με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου και 
στη συνέχεια της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ από την κοινότητα Νήσου στην κοινότητα Πέρα 
Χωρίου, μέχρι την συμβολή του με την Λεωφόρο Λεμεσού· από εκεί, συνεχίζει με νότια κατεύθυνση κατα μήκος 
της πιο πάνω Λεωφόρου, περνά κάτω από τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας, μέχρι την συμβολή 
του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί από την κοινότητα Αλάμπρας, στην κοινότητας Αγίας 
Βαρβάρας, σε απόσταση 1280 μέτρων, περίου· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος 
του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με την εξόδο της Αγίας Βαρβάρας, που 
οδηγεί στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, σε απόσταση 730 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στην συνέχεια 
αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Λευκωσίας, μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο (έξοδος που 
οδηγεί στην κοινότητα Νήσου)· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική, βόρεια, ανατολική, νότια και ανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πανω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με την Λεωφόρο 
Λεμεσού, της κοινότητας Νήσου και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο 
πάνω Λεωφόρου, για να καταλήξει στο σημείο αρχης. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7697. 

147. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Σιας-Κόρνου (οδός 25ης 
Μαρτίου) και χωματόδρομου, που οδηγεί στην τοποθεσία «Περβολούδια», της κοινότητας Σιας· από εκεί, 
προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατα μήκος των οδών 25ης Μαρτίου και Σπύρου Κυπριανού και 
φθάνει μέχρι την συμβολή της με χωματόδρομο, που οδηγεί στην τοποθεσία «Ξυντές», σε απόσταση 1040 
μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Ξυντές», σε απόσταση 410 μέτρων, περίπου· 
από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια 
αντιπυρικής λωρίδας, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Μαλλέτια», σε απόσταση 
760 μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική, βορειοδυτική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7698. 

148. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του δρόμο Αγίας Βαρβάρας – Μαθιάτη (οδός Παπασταύρου 
Παπαγαθαγγέλου), με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο (οδός Σμύρνης), που οδηγεί στον πεντάδρομο της 
Βιομηχανικής Περιοχής Αγίας Βαρβάρας, στην κοινότητας Αγίας Βαρβάρας· από εκεί, προχωρεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με 
την οδό Ακανθούς· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση κατα μήκος της πιο πάνω οδού και 
στη συνέχεια χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Μονοπάτι της 
Ξυλαρούς», σε απόσταση 890 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά δίπλα από το Κοινοτικό Παιδοκομικό Σταθμό και Ίδρυμα 
Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου και από την εκκλησία Αγίου Νεκταρίου, μέχρι τον κύριο δρόμο Μαθιάτη – 
Αγίας Βαρβάρας (οδός Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου) και από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7699. 

149. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Ασκά – Παλαιχωρίου και του 
χωματόδρομου, στην τοποθεσία «Παπά Λουκάς», που οδηγεί στις τοποθεσίες «Πετροβούναρος» και 
«Πλατάνια», στην κοινότητα Ασκά· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική, νοτιοανατολική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδορμο, στην 
τοποθεσία «Παραδόχωμα», που οδηγεί στις τοποθεσίες «Κέλεφος» και «Περιστέρια», σε απόσταση 460 
μέτρων περίπου· από εκεί, συνεχίζει με δυτική, νότια, βορειοδυτική, νοτιοδυτική, βορειοδυτική, νοτιοανατολική 
και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, της κοινότητας Παλαιχωρίου, που 
περνά από τις τοποθεσίες «Αγίασμα», «Κέλεφος» και «Περιστέρια», μέχρι την συμβολή του με άλλο 



χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Βρύση», που οδηγεί στον κύριο δρόμο Ασκά – Παλαιχωρίου, σε απόσταση 
4400 μέτρων, περίπου και από εκεί, προχωρεί με ανατολική, νότια και βορειοανατολική κατεύθυνση κατα μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Πάνω Αμπέλια», «Πλατάνια» και 
«Πετροβούναρος», της κοινότητας Ασκά, μέχρι τον κύριο δρόμο Ασκά – Παλαιχωρίου, όπου και το σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7700. 

150. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της Λεωφόρου Ελευθερίας και της οδού Γεώργιου Γρίβα Διγενή, 
της κοινότητας Παλαιχωρίου Μόρφου· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, 
κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου, μέχρι την συμβολή της με την Λεωφόρο Πολύκαρπου Γιωρκάτζη· από 
εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική, βορειοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω 
Λεωφόρου, της κοινότητας Παλαιχωρίου Ορεινής, περνά από τον Αστυνομικό Σταθμό και φθάνει μέχρι την 
Λεωφόρο Παλαιχωρίου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο 
πάνω Λεωφόρου, μέχρι την συμβολή της με τον δυτικό παρακαμπτήριο δρόμο Παλαιχωρίου – Ασκά, στην 
τοποθεσία «Γιοφύρι», 65 μέτρα δυτικά από την συμβολή της οδού Ελευθερίας με την Λεωφόρο Παλαιχωρίου· 
από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική, βορειοανατολική, βορειοδυτική, βορειοανατολική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω παρακαμπτήριου, μέχρι την συμβολή του με την οδό Γεώργιου Γρίβα 
Διγενή, στην τοποθεσία «Παπα Λουκάς», της κοινότητας Παλαιχωρίου Μόρφου και από εκεί, συνεχίζει με 
νοτιοανατολική, νότια, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, για να 
καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7701. 

151. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Πλατανιστάσας – Ορούντας (Λεωφόρος 
Γρηγόρη Αυξεντίου) και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που οδηγεί στην εκκλησία του Τίμιου Σταυρού του 
Αγιασμάτι, της κοινότητας Πλατανιστάσας· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία 
γραμμή, μέχρι τον χωματόδρομο  στην τοποθεσία «Χατζηγιακουμή», σε απόσταση 360 μέτρων, περίπου· από 
εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική, νότια, βορειοδυτική, δυτική, νότια, νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, δυτική, 
βορειοδυτική, δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, ο οποίος περνά 
από τις τοποθεσίες «Άστρον», «Γλιαστρόροτσος», «Κουτούλλια», «Πόσσυμα» και «Μύλος», μέχρι την συμβολή 
του με τον κύριο δρόμο Πλατανιστάσας – Ορούντας (Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου) και από εκεί, συνεχίζει με 
βόρεια, ανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, για να καταλήξει 
στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7702. 

152. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ (κύριος δρόμος 
Μαθιάτη- Λυθροδόντα) και της οδού Ειρήνης, της κοινότητας Λυθροδόντα· από εκεί, προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την συμβολή της με χωματόδρομο, σε 
απόσταση 340 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία « Συμεός», σε απόσταση 570 
μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική, νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, 
κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου, περνά από τις 
τοποθεσίες «Δήμματα» και «Γερακιές» και φθάνει μέχρι την συμβολή του με την οδό Γρηγόρη Αυξεντίου (κύριος 
δρόμος Μαθιάτη – Λυθροδόντα), της κοινότητας Μαθιάτη και στη συνέχεια της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ’ , της κοινότητας Λυθροδόντα και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, 
κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7703. 

153. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του παλαιού δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού (Λεωφόρος 
Λεμεσού) και του χωματόδρομου, που βρίσκεται 115 μέτρα, περίπου από την εγκατάσταση της Α.Η.Κ., στην 
τοποθεσία «Ροτσερή», της κοινότητας Αλάμπρας· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση , κατα 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Ρότσες 
του Άη Γιάννη», σε απόσταση 1260 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική, βορειοανατολική 
και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρμου, που περνά από την τοποθεσία 
«Δήμματα» και τον Φράκτη των Λυμπιών, μέχρι την συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Λυμπιών – 
Μοσφιλωτής, σε απόσταση 1730 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος 
του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, που οδηγεί στον κύριο 
δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού (Λεωφόρος Λεμεσού), σε απόσταση 420 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με 
δυτική, βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις 
τοποθεσίες « Μεβουνάρκα» και «Πετροκολύμπια» και φθάνει μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο 
Λευκωσίας – Λεμεσού και από εκεί, συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, 
για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7704. 

154. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κυκλικό κόμβο και την συμβολή των Λεωφόρων Γιάννη Γρούτα και 
Αδωνίδος, παρα το άγαλμα του Δημήτρη Χάματσου, του Δήμου Ιδαλίου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος της Λεωφόρου Αδωνίδος, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην 
κοινότητα Αλάμπρας, σε απόσταση 1630 μέτρων περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα 
μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια οδό Λυμπιών, που περνά διαμέσου της 



Βιομηχανικής Περιοχής Αλάμπρας, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην Λεωφόρο Αδωνίδος, 
στην τοποθεσία «Πέντε Ελιές», σε απόσταση 1360 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική και 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι την  συμβολή του με 
άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο στην τοποθεσία «Καππαρκές», σε απόσταση 480 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
προχωρεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, περνά από τις τοποθεσίες «Αρακλιτούδκια» και «Λάντες» και από την Βιομηχανική Περιοχή Αλάμπρας, 
μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στον Δήμο Ιδαλίου, σε απόσταση 780 μέτρων, 
περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, περνά από τις τοποθεσίες «Πάνω Λάντες», μέχρι την συμβολή του με την οδό Ανεξαρτησίας, του 
Δήμου Ιδαλίου· από εκεί, προχωρεί, με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την 
συμβολή της με την οδό Ακροπόλεως· από εκεί, συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, κατα μηκος της πιο πάνω 
οδού μέχρι την συμβολή της με την Λεωφόρο Γιάννη Γρούτα και από εκεί, προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση, 
κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7705. 

155. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή των οδών Λευκωσίας και Σπάρτης, του Δήμου Ιδαλίου· από εκεί, 
προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω πρώτης οδούς, μέχρι την συμβολή της με την 
οδό Αγίου Θεοδώρου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική, νοτιοανατολική, ανατολική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι της συμβολή της με την οδό Γρηγόρη Αυξεντίου, του Δήμου 
Ιδαλίου· από εκεί, προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την συμβολή της με 
την οδό Σπάρτης και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, για να 
καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7706. 

156. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Ποταμιάς – Γερίου, που οδηγεί 
στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων, (της τοποθεσίας Βαθιάς Γωνιάς) και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που 
οδηγεί στο Λατομείο, στην τοποθεσία «Λουβισμένα», της κοινότητας Αγίου Σωζομένου· από εκεί, προχωρεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που περνά από τον Σταθμό 
Επεξεργασίας Λυμάτων και την τοποθεσία «Βαθιά Γωνιά», μέχρι την συμβολή του με άλλο ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο, στην τοποθεσία «Barsak», σε απόσταση 1560 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, περνά από την τοποθεσία «Κακοσκάλι», 
μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην εκκλησία Αγίου Σωζομένου και άλλο 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην εκκλησία Αγίου Μάμα, σε απόσταση 1600 μέτρων, περίπου· από 
εκεί, προχωρεί με δυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την 
συμβολή του με χωματόδρομο, που οδηγεί στο Λατομείο Αγίου Σωζομένου, σε απόσταση 260 μέτρων, 
περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική, βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση κατα μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, περνά από την τοποθεσία «Κόκκινες» και το Λατομείο Αγίου Σωζομένου, μέχρι την 
συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, στην τοποθεσία «Λαξιά του Λουβισμένου», σε απόσταση 1280 
μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7707. 

157. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Αγίου Ιωάννη – Κάτω Μονής (Λεωφόρος 
Γιάννου Κρανιδιώτη)  και του  ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που οδηγεί στο Παλαιομέτοχο και είναι προέκταση 
της οδού Αγίων Αναργύρων, της κοινότητας Αγίου Ιωάννη· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, 
κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Αλώνια», 
σε απόσταση 340 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική και ανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 460 μέτρων, 
περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι 
την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 150 μέτρων , περίπου, κατα μήκος του οποίου συνεχίζει 
με ανατολική κατεύθυνση, μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 115 μέτρων, 
περίπου· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου που περνά από την τοποθεσία «Πάνω Κάνταρος» μέχρι την συμβολή του με την οδό Σπύρου 
Κυπριανού· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και φθάνει μέχρι 
την συμβολή της με την οδό Αγίων Αναργύρων· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την συμβολή της με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο (που 
οδηγεί στην Λεωφόρο Γλάυκου Κληρίδη), και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 
πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7708. 

158. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή των οδών Αγίας Βαρβάρας και Αριστοτέλους, της κοινότητας 
Ακακίου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της οδού Αγίας Βαρβάρας, μέχρι την 
συμβολή της με χωματόδρομο, στην ανατολική όχθη του ποταμού Ακακίου και που οδηγεί στην τοποθεσία 
«Πάνω Ανάγκα»·  από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
που βρίσκεται στην ανατολική όχθη του ποταμού Ακακίου και φθάνει μέχρι την συμβολή του με την χωμάτινη 
οδό Ανδρέα Πλαζά, της κοινότητας Μενίκου, σε απόσταση 2650 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την συμβολή της με την οδό Αγίου 
Κυπριανού· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, περνά από το 



γεφύρι Μενίκου και φθάνει μέχρι την συμβολή της με την οδό Γεώργιου Γρίβα Διγενή, όπου συνεχίζει με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια χωματόδρομου, που περνά από τις 
τοποθεσίες «Τζυλίστρα» και «Αλουπός», μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην 
κτηνοτροφική περιοχή Ακακίου, στην τοποθεσία «Αργάτζια του Ορφανού», σε απόσταση 2630 μέτρων, 
περίπου· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, περνά από την κτηνοτροφική περιοχή Ακακίου και φθάνει μέχρι την συμβολή του 
με την Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της 
πιο πάνω Λεωφόρου, μέχρι την Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, της κοινότητας Ακακίου· από εκεί, συνεχίζει με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου, μέχρι την συμβολή της με την οδό 
Μιχαλάκη Σάββα και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, 
κατα μήκος των οδών Μιχαλάκη Σάββα, Δημήτρη Λιμπέρτη και Αριστοτέλους, για να καταλήξει στο σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7709. 

159. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή των οδών Τάσου Παπαδόπουλου και Αμμοχώστου, της 
κοινότητας Λυθροδόντα· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω 
πρώτης οδού, μέχρι την συμβολή της με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, στην τοποθεσία «Καρύκλινη», σε απόσταση 
1660 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική κατέυθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Μελίσσι», σε 
απόσταση 670 μέτρων, περίπου και από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια της οδού Αμμοχώστου, περνά από τις τοποθεσίες « 
Βατιές», «Κέδρης» και «Βαττάλες», για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7710. 

160. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου και της οδού Μαχαιρά, παρά 
τον κυκλικό κόμβο, της κοινότητας Καπέδων· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της 
πιο πάνω οδού (κύριος δρόμος Μαχαιρά – Καπέδων) και φθάνοντας σε απόσταση 850 μέτρων, περίπου (στην 
τοποθεσία «Σπιλιάρκα»), εκτείνεται με βορειοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 325 μέτρων, περίπου, 
μέχρι χωματόδρομο· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Κουτσόλουκας», σε απόσταση 
445 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Στασίδια», σε απόσταση 400 μέτρων, περίπου· 
από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου και στη συνέχεια της ασφαλτοστρωμένης οδούς Κυριάκου Μάτση, φτάνει μέχρι την συμβολή της 
με την Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο 
πάνω Λεωφόρου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7711. 

161. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Καλιάνων– Γαλάτας (οδός Ιωακείμ και 
Άννης) και χωματόδρομου, που οδηγεί στην τοποθεσία «Φρούτση», της κοινότητας Καλιάνων· από εκεί, 
προχωρεί με νότια, νοτιοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
μέχρι την συμβολή του με την οδό Γρηγόρη Αυξεντίου· από, εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα 
μήκος της πιο πάνω οδού και φτάνει μέχρι την συμβολή της με τον κύριο δρόμο Καλιάνων – Γαλάτας (οδός 
Ιωακείμ και Άννης) και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 
πάνω κύριου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7712. 

162. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Καλιάνων– Γαλάτας (οδός Ιωακείμ και 
Άννης) και της οδού Γρηγόρη Αυξεντίου, της κοινότητας Καλιάνων· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική, 
βορειανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της οδού Γρηγόρη Αυξεντίου, μέχρι την συμβολή της 
με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 250 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με άλλο 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, στην τοποθεσία «Λαονούδι», σε απόσταση 100 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει 
με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που περνά 
από την τοποθεσία «Λαζαρίνα» και φθάνει μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Δήμμα», 
που οδηγεί στο εργοστάσιο εμφαλωμένου Νερού «Λανίτη», σε απόσταση 490 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
προχωρεί, με βόρεια, βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
περνά από τις τοποθεσίες «Καλλί» και «Απλίκι» και φθάνει, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην 
τοποθεσία «Χωλέτρα» σε απόσταση 1840 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, 
κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνά από την τοποθεσία «Μουσκατέλλια», μέχρι την συμβολή του, 
με την οδό Ανεφάνης και από εκεί, προχωρεί με δυτική, νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος 
της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια κατα μήκος των οδών Σάββα Μάντη και Αγίου Ιωακείμ και Άννης, για να 
καταλήξει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7713. 

163. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πέρα – Τσέρι (οδό Χριστόδουλου Μηλιώτη) και 
τον ποταμό  «Αργάκι», στην τοποθεσία «Έξω Λάκκος», της κοινότητας Πέρα· από εκεί, προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με 



χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Μονοπάτι του Μαγείρου», σε απόσταση 2145 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Καλασάγκας», σε απόσταση 1100 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί 
με νοτιοδυτική, δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνά από τις 
τοποθεσίες «Πάνω Αλυκός»,  «Μούττη του Κολοιού» και «Τράχωνας» και στη συνέχεια με την 
ασφαλτοστρωμένη οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέχρι την συμβολή της με τον ποταμό «Αργάκι» και από εκεί, 
συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, περνά από την τοποθεσία «Βουππιά», για να 
καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7715. 

164. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της Λεωφόρου Γεώργιου Γρίβα  Διγενή (κύριος δρόμος Άλωνας 
– Πλατανιστάσας) και την οδό Παναγίας Κατωφυγιώτισσας, της κοινότητας Πλατανιστάσας· από εκεί, προχωρεί 
με νοτιοανατολική, βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της οδού Παναγίας 
Κατωφυγιώτισσας, περνά από την εκκλησία «Παναγία Καταφιγιώτισσας και φθάνει μέχρι την συμβολή του με 
τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στον κύριο δρόμο Φτερικουδιού – Άλωνας, σε απόσταση 970 
μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική, βορειοδυτική, νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα 
μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, περνά από την τοποθεσία «Βουνάρι», μέχρι την συμβολή του 
με τον κύριο δρόμο Φτερικουδιού- Άλωνας, στην τοποθεσία «Κοιμίστρες», σε απόσταση 1000 μέτρων, 
περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, νοτιοανατολική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, που περνά από την τοποθεσία «Βαθύ Κοιλάδι», μέχρι 
την συμβολή του με τον κύριο δρόμο Άλωνας – Πλατανιστάσας, στην κοινότητα Άλωνας, στην τοποθεσία 
«Αγίας Άννας», σε απόσταση 1245 μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος 
του πιο πάνω κύριου δρόμου, περνά από την τοποθεσία «Βλάγκα», για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7716. 

165. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Μοσφιλωτής – Σιας (Λεωφόρος Γρίβα 
Διγενή) με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί προς το παρεκκλήσι Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, παρά το 
κοιμητήριο της κοινότητας Σιας· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω 
Λεωφόρου μέχρι την συμβολή της με την οδό Αγίου Προκοπίου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική, 
βορειοανατολική, βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της οδού Αγίου Προκοπίου και στη 
συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου, περνά από την εκκλησία Αγίου Προκοπίου και φθάνει μέχρι την συμβολή 
του με χωματόδρομο, νότια της φάρμας Αβρααμ Σάββα, που οδηγεί στην τοποθεσία «Καρής», σε απόσταση 
1665 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 350 μέτρων, περίπου και από 
εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική, νοτιοανατολική, βορειοανατολική, νοτιοανατολική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου και της 
οδού Αγίου Ιωάννη, περνά από την τοποθεσία «Σκορδού», μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο 
Μοσφιλωτής – Σιας (Λεωφόρος Γρίβα Διγενή), όπου και το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7781. 

166. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Καπέδων – Αναλιόντα (οδός Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ), που οδηγεί στο μοναστήρι του Αρχαγγέλου και του ασφαλτοστρωμένου νέου δρόμου, που οδηγεί στην 
οδό Αρχαγγέλου Μιχαήλ, της κοινότητας Αναλιόντα· από εκεί, προχωρεί με νότια, νοτιοδυτική, δυτική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην οδό Αρχαγγέλου Μιχαήλ, σε απόσταση 1500 μέτρων, περίπου, και 
από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, για 
να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7782. 

167. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Μαθιάτη – Αγίας Βαρβάρας (Λεωφόρος 
Μάρκου Δράκου) και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που οδηγεί στο εξωκκλήσι της Παναγίας 
Χρυσογαλατούσας (Γαλακτοτροφούσα), της κοινότητας Μαθιάτη· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική και 
βόρεια κατεύθυνση, περνά από το εξωκκλήσι της Παναγίας Γαλακτοτροφούσας και την τοποθεσία 
«Χρυσογαλατούσα» και φθάνει μέχρι τον χωματόδρομο (παρά το νεκροταφείο), που οδηγεί στον κύριο δρόμο 
Μαθιάτη – Αγίας Βαρβάρας, σε απόσταση 480 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική 
κατέυθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Κόκκινες» και 
«Σπανάσιη» και φθάνει μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο Μαθιάτη – Αγίας Βαρβάρας, σε απόσταση 
1610 μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του 
πιο πάνω κύριου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7783. 

168. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου σε απόσταση 240 μέτρων, 
περίπου βορειοανατολικά του κέντρου «Χριστιάνα» και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που οδηγεί στην 
τοποθεσία «Μάντρα της Λαριώνας», της κοινότητας Αλάμπρας· από εκεί, προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, 
κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με τον αυτοκινητόδρομο Νήσου-
Λάρνακας· από εκεί, συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου και σε 
απόσταση 1135 μέτρων, περίπου εκτείνεται νότια, σε ευθεία γραμμή 100 μέτρων, περίπου, μέχρι το 
χωματόδρομο, που οδηγεί στην τοποθεσία «Μέσες»· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα 



μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, φθάνει μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία 
«Μέσες», σε απόσταση 960 μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική, νοτιοδυτική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνά από τις τοποθεσίες «Ρότσοι» και 
«Τρυπητόσπηλιος», για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7784. 

169. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την αερογέφυρα του αυτοκινητόδρομου Λυμπιών – Λάρνακας και τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στο κέντρο για γάμους «Έπαυλη» και την τοποθεσία «Μάντρα του Χατζή 
Τουμάζου», της κοινότητας Λυμπιών· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, 
κατα μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου, μέχρι την συμβολή του με γεφύρι που βρίσκεται κάτω από τον 
αυτοκινητόδρομο και  χωματόδρομο , στην τοποθεσία «Κατόλακκος», που οδηγεί στην τοποθεσία 
«Σταυρωτές», σε απόσταση 3320 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική, 
νότια, ανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τον 
πυλώνα της ΑΗΚ Αρ. 76 και φθάνει μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία 
«Αντζουλόβατος», σε απόσταση 1750 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική, νοτιοανατολική, 
βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις 
τοποθεσίες «Μάντρα του Χατζη Μιχαήλη» και «Σταυρωτές», μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε 
απόσταση 2380 μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, περνά από τις τοποθεσίες «Μάντρα», «Παλιοκάμινον», «Αλευροσσιά» και «Φτελιά» και 
το κέντρο για γάμους «Έπαυλη», μέχρι την αερογέφυρα του αυτοκινητόδρομου Λυμπιών –Λάρνακας, όπου και 
το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7785. 

170. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Λυθροδοντα – Μαχαιρά, με τον 
χωματόδρομο, που οδηγεί στην τοποθεσία «Λαξιές του Πενέττου», της κοινότητας Λυθροδόντα· από εκεί, 
προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με 
αντιπυρική ζώνη, στην πιο πάνω τοποθεσία, σε απόσταση 460 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από 
εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής ζώνης, 
περνά από τις τοποθεσίες «Ξεροτράχωνας» και «Αμυλώνα», μέχρι την συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο Μαχαιρά-Λυθροδόντα, σε απόσταση 1005 μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική 
κατέυθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7786. 

171. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του χωματόδρομου, που οδηγεί προς Προφήτη Ηλία και την 
εκκλησία Αγίου Νικολάου και χωματόδορμου, που οδηγεί στις τοποθεσίες «Νέρουφας» και «Οξύς», της 
κοινότητας Λυθροδόντα· από εκεί, προχωρεί με νότια, ανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, που οδηγεί στην τοποθεσία «Οξύς», μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, 
σε απόσταση 415 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική, νοτιοανατολική, 
νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με 
χωματόδρομο, που οδηγεί στην τοποθεσία «Στρογγυλοβούναρον», της κοινότητας Λαζανιάς, σε απόσταση 
1980 μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Δρόμος του Προφήτη Ηλία» και «Στρογγυλοβούναρον», για να 
καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7787. 

172. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και της οδού 
Πυρογίου του Δήμου Γερίου· από εκεί, προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού που 
οδηγεί στο κοιμητήριο του Δήμου Γερίου, μέχρι τη συμβολή της με χωματόδρομο σε απόσταση 300 μέτρων 
περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί, με νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Κανναβαρίδια», σε 
απόσταση 1400 μέτρων, περίπου, όπου εκτείνεται βορειοανατολικά και σε ευθεία γραμμή 470 μέτρων, περίπου, 
μέχρι τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λάρνακας, στην τοποθεσία «Κόκκινη Λαξιά»· από εκεί, με νοτιοανατολική,  
νότια, νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω παλαιού δρόμου, που περνά από τις 
κοινότητες Μαργό και Πυρογίου, μέχρι τη συμβολή του με τον παλαιό ασφαλτοστρωμένο δρόμο Λάρνακας-
Λυμπιών· από εκεί, με δυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη 
συμβολή του με χωματόδρομο που οδηγεί στην κοινότητα Λουρουκίνας, σε απόσταση 340 μέτρων, περίπου· 
από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις 
τοποθεσίες «Σκοτωμένος», «Γιαννίδια» και «Μακρουλλός», μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, της 
κοινότητας Λουρουκίνας, σε απόσταση 1720 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με δυτική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην 
τοποθεσία «Ροθέσι», σε απόσταση 260 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, 
κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και σε απόσταση 690 μέτρων, στην τοποθεσία «Κοκκινόγια», 
εκτείνεται βορειοδυτικά και σε ευθεία γραμμή 210 μέτρων, περίπου, μέχρι ασφαλτοστρωμένο δρόμο, της 
κοινότητας Λουρικίνας· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική, νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του 
πιο πάνω ασφλατοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο Λουρουκίνας- Λυμπιών, σε 
απόσταση 105 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 
πάνω κύριου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο Λουρουκίνας – Ιδαλίου, σε απόσταση 20 
μέτρων, περίπου· από εκεί, με βορειοδυτική, δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του δρόμου 



Λουρουκίνας – Ιδαλίου, μέχρι τη συμβολή του πιο πάνω δρόμου και της οδού Γεωργίου Εικοσάρη, του Δήμου 
Ιδαλίου, κατα μήκος της οποίας προχωρεί με δυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Φώτη Πίττα, 
στον πιο πάνω Δήμο· από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και 
στη συνέχεια, με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της οδού Λεοντίου Μαχαιρά, που διασχίζει τον ποταμό 
Γιαλιά και φτάνει μέχρι την οδό Γρηγόρη Αυξεντίου, που οδηγεί βόρεια, στον κύριο δρόμο Λατσιών - Ποταμιάς· 
από εκεί, προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι τη συμβολή της με τον οδό 
Γερανίου, σε απόσταση 450 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος 
της πιο πάνω οδού, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Παμπούλι του Τζελεφτή», σε 
απόσταση 730 μέτρων, περίπου· από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου και σε απόσταση 490 μέτρων, περίπου, εκτείνεται νοτιοανατολικά και σε ευθεία γραμμή 
105 μέτρων, περίπου, στην τοποθεσία «Δήμμα του Αγίου Σωζομένου» μέχρι τον ποταμό Γιαλιά· από εκεί, 
προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ποταμού και σε απόσταση 165 μέτρων, 
περίπου, εκτείνεται νοτιοανατολικά και σε ευθεία γραμμή 130 μέτρων, περίπου, μέχρι μονοπάτι, της κοινότητας 
Ποταμιάς· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
μονοπατιού, μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην κοινότητα Ποταμιάς, σε 
απόσταση 240 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική, νοτιοανατολική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του, στην τοποθεσία 
«Zeytinlik» και σε απόσταση 350 μέτρων, περίπου, με χωματόδρομο, κατα μήκος του οποίου προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, στην τοποθεσία «Σκλάβος», 
σε απόσταση 390 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, σε απόσταση 115 μέτρων, περίπου· από 
εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις 
τοποθεσίες «Περβόλια», «Πουπούξιος» και «Αμπέλι» και την εκκλησία Αγίας Αικατερίνης, της κοινότητας 
Ποταμιάς, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Ποταμιάς - Πυρογίου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική και 
ανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος αναχώματος οροθέτησης κτημάτων, στην τοποθεσία «Δύο Ελιές», της 
κοινότητας Ποταμιάς, περνώντας από την τοποθεσία «Σανταρού», μέχρι το χωματόδρομο, στην τοποθεσία 
«Γυριλλάδι», που οδηγεί στην πιο πάνω κοινότητα· από εκεί, με βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, κατα 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Ποταμιάς – 
Πυρογίου,  60 μέτρα, περίπου, δυτικά της εκκλησίας Αγίας Μαρίνας· από εκεί, με ανατολική κατεύθυνση, κατα 
μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου , μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο, σε απόσταση 180 
μέτρων περίπου· από εκεί, με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Αγία Μαρίνα» και σε απόσταση 
370 μέτρων, περίπου· από εκεί, με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι 
τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Διπλοπόταμος» και σε απόσταση 850 μέτρων 
περίπου· από εκεί, με ανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του 
με μονοπάτι, σε απόσταση 160 μέτρων περίπου· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική και βόρεια 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω μονοπατιού και σε απόσταση 75 μέτρων, περίπου, εκτείνεται με 
βορειοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή, διασχίζοντας τον ποταμό Γιαλιά και φτάνει μέχρι τη βόρεια 
όχθη του πιο πάνω ποταμού και τη νοτιοανατολική γωνία παρακείμενου ελαιώνα· από εκεί, προχωρεί με δυτική 
κατεύθυνση κατα μήκος χωματόδρομου και στη συνέχεια με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, 
κατα μήκος του δυτικού και βόρειου συνόρου του πιο πάνω ελαιώνα, από τη βορειοανατολική γωνία του 
οποίου, προεκτείνεται βορειοδυτικά, μέχρι αντιαρματική τάφρο· από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική και βόρεια 
κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω αντιαρματικής τάφρου, μέχρι το χωματόδρομο που βρίσκεται στην 
τοποθεσία «Λατσί του Μότη», του Δήμου Γερίου, σε απόσταση 3100 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Χαλί» που οδηγεί στην κοινότητα Γερίου, σε απόσταση 900 μέτρων περίπου· 
από εκεί συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στην συνέχεια της 
οδού Ικάρου, μέχρι την συμβολή του με την Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, του Δήμου Γερίου, σε 
απόσταση 1730 μέτρων, περίπου, κατα μήκος της οποίας συνεχίζει, με βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση, για 
να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7788. 

173. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Βυζακιάς – Νικητάρι (οδός Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ), με την οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, της κοινότητας Βυζακιάς· από εκεί, προχωρεί με 
βορειοανατολική, βορειοδυτική, νοτιοανατολική, ανατολική και βορειοανατολική κατέυθυνση, κατα μήκος της 
οδού Αρχαγγέλου Μιχαήλ (κύριος δρόμος Βυζακιάς – Νικητάρι) και στη συνέχεια Λεωφόρου Μόρφου, μέχρι την 
συμβολή της με την οδό Κανναβιών· απο εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο 
πάνω οδού, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Μύλος του Παναγιώτη», σε απόσταση 
1980 μέτρων, περίπου · από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, περνά από το γεφύρι του ποταμού της Βυζακιάς, μέχρι την συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο, που οδηγεί στην οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, στην τοποθεσία «Στάζουσα», σε απόσταση 
185 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, δυτικά και παράλληλα του ποταμού της Βυζακιάς, που περνά από τις τοποθεσίες «Μάντρα», 
«Ποταμός της Βυζακιάς», «Άμμος», «Δρακούδια» και «Φρακτάδες», και φθάνει μέχρι την συμβολή του με την 
οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, σε απόσταση 1350 μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική 
κατεύθυνση , κατα μήκος της πιο πάνω οδού, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7789. 



174. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου και του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου Λευκωσίας – Απλικίου – Φαρμακά - Καμπιού· από εκεί, προχωρεί με νότια, 
ανατολική και νοτια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, περνά από τις 
τοποθεσίες «Καράολοι» και «Αρχάγγελος» και ανατολικά του Φράγματος Παλαιχωρίου – Καμπιού και φθάνει 
μέχρι την συμβολή του με άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην κοινότητα Καμπιών, παρά το 
δημόσιο Νηπειαγωγείο Φαρμακά – Καμπιών, σε απόσταση 3640 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από 
εκεί, συνεχίζει με βόρεια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάων ασφαλτοστρωμένου δρόμου, 
περνά από την τοποθεσία «Ανεφανή», μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, παρα την εκκλησία 
Αγίου Γεωργίου, της κοινότητας Καμπιού, σε απόσταση 1215 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βόρεια, 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια χωματόδρομου, περνά 
από την τοποθεσία «Ματταίος», μέχρι την συμβολή του με αργάκι και χωματόδρομο, σε απόσταση 370 μέτρων, 
περίπου· από εκεί, συνεχίζει με δυτική, νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 230 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
συνεχίζει με βόρεια, βορειοδυτική, βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από το γεφύρι του ποταμού Καμπιού και τις τοποθεσίες «Φώτης» και «Άσιλα», 
μέχρι μονοπάτι, σε απόσταση 2400 μέτρων, περίπου· από εκεί προχωρεί, με δυτική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω μονοπατιού, που περνά νότια και παράλληλα του φράγματος 
Παλαιχωρίου – Καμπιού, μέχρι χωματόδρομο, σε απόσταση 690 μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει με 
νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις 
τοποθεσίες «Άγιος Δρήινος» και «Βαλανάς», μέχρι την συμβολή του με την οδό Αγίου Γεωργίου, στην κοινότητα 
Απλικίου· από εκεί, προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια με 
νοτιοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος των οδών Αγίων Αναργύρων και Αγίων Ρηγίνου και Ορέστη, 
της πιο πάνω κοινότητας, μέχρι τον κύριο δρόμο Παλαιχωρίου – Λευκωσίας, κατα μήκος του οποίου συνεχίζει 
με βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7790. 

175. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την βορειοανατολική πλευρά του πυρήνα της κοινότητας Άγιου Θεόδωρου 
Σολέας, στην συμβολή του κύριου και ασφαλτοστρωμένου δρόμου Ευρύχου – Σπήλια, με τον κύριο δρόμο που 
διασχίζει την κοινότητα, στην τοποθεσία «Μοσφιλερά» (οδός Παναγίας Κουρδαλιώτισσας)· από εκει, συνεχίζει 
με νοτιοανατολική, νότια, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του κύριου δρόμου Ευρύχου – 
Σπηλιών, παράλληλα με τον Ατσά Ποταμό, περνώντας από την τοποθεσία «Κάμπος της Βρύσης» και την 
δεξαμενή αδρευτικού, σε απόσταση 465 μέτρων, περίπου, στην τοποθεσία «Κάμπος της Αρκοσυτζιάς», 
εκτείνεται δυτικά και σε ευθεία γραμμή 160 μέτρων, περίπου, μέχρι την συμβολή του με τον Ατσά ποταμό· από 
εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι την συμβολή του με 
χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Παλλούρα» που οδηγεί στην κοινότητα Αγίου Θεόδωρου Σολέας, σε απόσταση 
110 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο ( οδός Ιωάννη Παρακανό) , 
παρά την διάτρηση του αδρευτικού , σε απόσταση 215 μέτρων, περίπου·  από εκεί, προχωρεί με βόρεια 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι την συμβολή του με άλλο 
ασφλατοστρωμένο δρόμο ( οδός Χρυσόστομου Γεωργίου), σε απόσταση 190 μέτρων, περίπου και από εκεί, 
συνεχίζει με βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου,  για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7791. 

176. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Περιφερειακό Δημοτικό Ασίνου, που βρίσκεται στη διασταύρωση του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου Νικητάρι – Ποτάμι, με τον κύριο δρόμο Αστρομερίτη – Βυζακιάς – Νικητάρι, της 
κοινότητας Νικητάρι· από εκεί, προχωρεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου και στη συνέχεια της Λεωφόρου Μόρφου, της κοινότητας Βυζακιάς, μέχρι την συμβολή της με την οδό 
Τηλεπικοινωνιών· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και στη 
συνέχεια χωματόδρομου, που οδηγεί από την κοινότητα Βυζακιάς στην κοινότητα Νικηταριού, μέχρι την 
συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Νικητάρι – Ποτάμι, που οδηγεί στο Περιφεριακό Δημοτικό 
Ασίνου, σε απόσταση 1395 μέτρων, περίπου και από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα 
μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7794. 

177. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ με την οδό Αγίου 
Ιωάννη Προδρόμου, παρα την εκκλησία Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, της κοινότητας Νικητάρι· από εκεί, προχωρεί 
με βορειοανατολική, βορειοδυτική, βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω 
Λεωφόρου και στη συνέχεια του κύριου δρόμου Νικητάρι – Πάνω Κουτραφά, μέχρι την συμβολή του με 
χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Ντιλαβέρι», που οδηγεί στον ποταμό Βυζακιά, σε απόσταση 1160 μέτρων, 
περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Λαμπρίδια» μέχρι την συμβολή του με 
τον ασφλατοστρωμένο δρόμο Νικηταριού – Βυζακιάς, σε απόσταση 1015 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί 
με νότια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με άλλο 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 40 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική, δυτική, 
νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, που οδηγεί από την κοινότητα Νικητάρι, στην κοινότητα Βυζακιάς, περνά 
από τις τοποθεσίες «Πότιμα», «Μαζέρια» και «Βουνί» και φθάνει μέχρι την συμβολή του με την οδό Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ, της κοινότητας Βυζακιάς και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική, δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, 



κατα μήκος της πιο πάνω οδού, της κοινότητας Βυζακιάς και στη συνέχεια Λεωφόρου Γεώργιου Γρίβα Διγενή, 
της κοινότητας Νικητάρι, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7795. 

178. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αγίου Θεόδωρου Σολέας – 
Κούρδαλι – Σπηλιών και χωματόδρομου, στην τοποθεσία « Διπλοπόταμος» της κοινότητας Αγίου Θεοδώρου 
Σολέας και σε απόσταση 2550 μέτρων, περίπου, από την τπιο πάνω κοινότητα· από εκεί, προχωρεί με 
ανατολική, νοτιοδυτική, ανατολική και νότια κατελυθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά 
από τις τοποθεσίες ¨Αμπέλια του Παρή», «Λαξιά του Φελλά» και «Λαξιά της Λαόνας», μέχρι την συμβολή του, 
στην τοποθεσία «Λαξιά του Εδρύ» και σε απόσταση 3620 μέτρων, περίπου, με άλλο χωματόδρομο, που οδηγεί 
από την κοινότητα Nικηταριού στον πιο πάνω ασφλατοστρωμένο δρόμο· από εκεί προχωρεί με νότια, δυτική, 
βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την 
τοποθεσία «Καμίνι του Χατζηγιώργη», διασταυρώνεται με το αργάκι του Φτερικιού, περνά από τις τοποθεσίες 
«Μουττάλι της Τερατσιάς», «Ρότσος», τον εγκαταλειμμένο οικισμό Καρτερούνι, το δασικό ορόσημο αροθμό 6, 
επί της οροθετικής γραμμής του δάσους «Αδελφοί» και τις τοποθεσίες ¨Αμματερό», «Φουρνί» και «Απόκτι», της 
κοινότητας Αγίου Θεοδώρου Σολέας, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Σπηλιών – Κούρδαλι – Αγίου 
Θεοδώρου Σολέας, στην τοποθεσία «Δήμμα», της κοινότητας Κακοπετριάς· από εκεί συνεχίζει με 
βορειοανατολική, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφλατοστρωμένου 
δρόμου και σε απόσταση 4300 μέτρων, περίπου, καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7796. 
 

EΠAPXIA ΛEMEΣOY 
1. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το γεφύρι πάνω στον ποταμό Άμαθος και προχωρεί βόρεια κατά μήκος του 

δρόμου που οδηγεί προς το χωριό Aκρούντα μέχρι του πιο πάνω χωριού. Aπό εκεί νοτιοανατολικά κατά μήκος 
του δρόμου που οδηγεί από το πιο πάνω χωριό προς το χωριό Φοινικάρια μέχρι το πιο πάνω χωριό. Aπό εκεί 
νοτιοδυτικά κατά μήκος του δρόμου Φοινικάρια–Γερμασόγεια, μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
2790. 

2. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από σημείο πάνω στην ακτή όπου αρχίζει το όριο της Bρετανικής Kυριάρχου 
Bάσης Eπισκοπής κοντά στο ορόσημο αρ. 1 και προχωρεί δυτικά κατά μήκος της πιο πάνω ακτής μέχρι τη 
νοτιοδυτική γωνιά του τεμαχίου αρ. 53 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. 57/14 και περιλαμβάνει όλη 
την έκταση που βρίσκεται σε απόσταση 600 μέτρα από την πιο πάνω ακτή. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
3059. 

3. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη βορειοδυτική γωνιά του τεμαχίου αρ. 937 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού 
Σχεδίου αρ. XXXVIII.58, η οποία γωνιά βρίσκεται πάνω στο δρόμο που οδηγεί προς τον κύριο δρόμο 
Παλαιχωρίου–Aγίου Θεοδώρου και προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την 
ένωσή του με τον πιο πάνω κύριο δρόμο· από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι 
το μακρινό δυτικό σημείο του τεμαχίου αρ. 794/1 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVIII.2· από 
εκεί βορειοδυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
4180. 

4. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Kαντού και προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του 
μονοπατιού που περνά δίπλα από τον ποταμό Kούρρη μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 
29/2 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LIII.29· από εκεί βόρεια σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο 
μακρινό δυτικό σημείο του τεμαχίου αρ. 227 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LIII.21· από εκεί 
βορειοανατολικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το γεφύρι του ποταμού Zυγός κοντά στην τοποθεσία “Πυλαλλούδια” 
του κύριου δρόμου Άλασσας–Λεμεσού· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου 
μέχρι τη βορειοανατολική γωνιά του τεμαχίου αρ. 329 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LIII.46· από 
εκεί νότια σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 345 του πιο πάνω σχεδίου, το 
οποίο σημείο βρίσκεται πάνω στο ρυάκι που περνά από τις τοποθεσίες “Bαθειά Kοιλάδα”, “Πετράλωνα”, 
“Mαντζιελλεμένη” και “Bοκολόμαντρα”· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ρυακιού μέχρι 
τη νοτιοδυτική γωνιά του τεμαχίου αρ. 91 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LIII.61, η οποία γωνιά 
βρίσκεται πάνω στο δρόμο που οδηγεί προς το χωριό Kαντού· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
4640. 

5. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Άρσος και προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
χωριτικού δρόμου Άρσους–Aγίου Nικολάου μέχρι το πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 149 του 
Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVI.32.W του χωριού Άρσος του Συμπλέγματος “B”· από εκεί βόρεια 
σε ευθεία γραμμή μεχρι το πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 79 του πιο πάνω σχεδίου, χωριού και 
συμπλέγματος· από εκεί ανατολικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 97 
του πιο πάνω σχεδίου, χωριού και συμπλέγματος, το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω στο δρόμο που οδηγεί προς 
το χωριό Άρσος· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
4641. 



6. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Mαντριά και προχωρεί με νοτειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
χωριτικού δρόμου Mαντριών–Oμόδους μέχρι τη διασταύρωση με αργάκι τοποθεσία “Kαλαβασίδια”· από εκεί 
βορειοδυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό δυτικό σημείο του τεμαχίου αρ. 532/2 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVII.17, το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω σε μονοπάτι· από εκεί με βόρεια 
κατεύθυνση κατά μήκος του μονοπατιού μέχρι το χωριτικό δρόμο Aγίου Nικολάου–Mαντριών· από εκεί με 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
4989. 

7. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του υπεραστικού δρόμου Kάτω Aμιάντου–Λεμεσού με τον 
ποταμό Mέσα Ποταμό και προχωρεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή 
του με το δρόμο Σαϊττά–Mονιάτη–Πλατρών· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου μέχρι του σημείου που αρχίζει ο χωριτικός δρόμος Mονιάτη–Kουκά· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωριτικού δρόμου μέχρι το πιο μακρινό δυτικό σημείο του τεμαχίου αρ. 64 του 
Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVII.21, τοποθεσία “Λουρκά”· από εκεί βόρεια σε ευθεία γραμμή 
μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 372 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. 
XLVII.20, το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω σε μονοπάτι· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω μονοπατιού μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 26 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVII.21, τοποθεσία “Λακάνες”· από εκεί ανατολικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το 
σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5177. 

8. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη βόρειοδυτική γωνία του τεμαχίου με αριθμό 3 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XXXVII.63, η οποία γωνιά βρίσκεται πάνω σε χωματόδρομο και προχωρεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι την ένωσή του με το δρόμο που 
περνά από την τοποθεσία “Παλιόμυλος”· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
μέχρι την ένωσή του με το χωματόδρομο που περνά από την τοποθεσία “Bαβατσινιά”· από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5241. 

9. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Παλώδια και προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
μονοπατιού που περνά από τις τοποθεσίες “Kοκκινόγια, Kαψάλες και Mερσινιά” μέχρι το δρόμο Λεμεσού–
Γεράσας· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το 
χωριτικό δρόμο Γεράσας–Παλώδιας· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5396. 

10. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Mονιάτης και προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Σαϊττά–Λεμεσού· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το δρόμο που οδηγεί προς το Πέρα–Πεδί· από εκεί με δυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του δρόμου προς το Πέρα–Πεδί μέχρι το πιο μακρινό ανατολικό σημείο του τεμαχίου αρ. 605 
τοποθεσία “Mερσινιές” του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVII/28 το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω 
σε αγροτικό δρόμο· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5398. 

11. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από την εκκλησία του Aγίου Mάμα και προχωρεί δυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι 
την ερειπωμένη εκκλησία της Aγίας Mαρίνας· από εκεί βορειοδυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό 
βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 552 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVII./36· από εκεί ανατολικά 
σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό δυτικό σημείο του τεμαχίου αρ. 527 του πιο πάνω σχεδίου, το οποίο 
σημείο βρίσκεται πάνω σε δρόμο· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το 
σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5399. 

12. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Mουτταγιάκα και προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του χωριτικού δρόμου Mουτταγιάκας–Aρμενοχωρίου μέχρι το πιο μακρινό δυτικό σημείο του τεμαχίου αρ. 
35 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LIV/37· από εκεί ανατολικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο 
μακρινό ανατολικό σημείο του τεμαχίου αρ. 31 του πιο πάνω σχεδίου· από εκεί νότια σε ευθεία γραμμή μέχρι τη 
βορειοδυτική γωνιά του τεμαχίου αρ. 149/2 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LIV/45, τοποθεσία 
“Xανάππι”· από εκεί δυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 13 του πιο 
πάνω σχεδίου, το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω σε αγροτικό δρόμο· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω δρόμου μέχρι το δρόμο Λεμεσού–Mουτταγιάκας· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5404. 

13. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη νοτιοδυτική γωνιά του τεμαχίου αρ. 377 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού 
Σχεδίου αρ. LIV/45, κοντά στα ντεπόζιτα νερού, το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω σε δρόμο· από εκεί με νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού· από εκεί με 
δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου μέχρι το πιο μακρινό ανατολικό σημείο του τεμαχίου αρ. 



126/2 του πιο πάνω σχεδίου· από εκεί βόρεια σε ευθεία γραμμή μέχρι τη βορειοδυτική γωνιά του τεμαχίου αρ. 
138 του πιο πάνω σχεδίου· από εκεί ανατολικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5405. 

14. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Aγρός και προχωρεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του αρκατζιού 
μέχρι το πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 616/3 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. 
XLVIII/1, στο οποίο σημείο ενώνεται με άλλο αρκάτζι· από εκεί με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω αρκατζιού που διέρχεται από τις τοποθεσίες «Έρημος, Xρυσομηλιά και Kαλήφυλον» μέχρι 
το πιο βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 493/1, στο οποίο σημείο υπάρχει μονοπάτι· από εκεί με βόρεια 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού μέχρι το χωριό όπου είναι και το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5406. 

15. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Kοιλάνι και προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
δρόμου Kοιλάνι–Bουνί μέχρι το τεμάχιο 261 όπου ξεκινά αγροτικός δρόμος· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω αγροτικού δρόμου μέχρι το τεμάχιο 54 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. 
XLVII/35, στο οποίο σημείο υπάρχει άλλος δρόμος που οδηγεί στο χωριό Kοιλάνι· από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5468. 

16. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο που δύο μικρά αργάκια ενώνονται με τον ποταμό Σιαπάνη ή 
Φαρκονιά πλησίον του τεμαχίου αρ. 29 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LIII/25, τοποθεσία 
«Περιστέρκα» και προχωρεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι το πιο μακρινό νότιο 
σημείο του τεμαχίου αρ. 59, του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LIII/49, τοποθεσία «Kόκκινη» στο 
οποίο σημείο ενώνεται αργάκι με τον πιο πάνω ποταμό και περιλαμβάνει όλη την έκταση που βρίσκεται 1000 
μέτρα ανατολικά του πιο πάνω ποταμού. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5480. 

17. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από την πιο μακρινή βόρεια γωνιά του τεμαχίου αρ. 138 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου LIV/22, που η πιο πάνω γωνιά είναι συμβολή μονοπατιών· από εκεί με νοτιοανατολική, 
βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση και κατά μήκος του πιο πάνω αναφερθέντος μονοπατιού μέχρι το 
σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο Xάρτη με αύξοντα αρ. 5563. 

18. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από την ένωση του αργακιού της Aλουπότρυπας με τον ποταμό Kοιλάνι στη 
τοποθεσία Tρίψυχο και προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι την 
ένωσή του με τον ποταμό Kούρρη· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του ποταμού Kούρρη 
μέχρι την ένωσή του με τον ποταμό Λιμνάτη και περικλείει όλη την έκταση 500 μέτρα δεξιά και 500 μέτρα 
αριστερά των πιο πάνω ποταμών. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 3535. 

19. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση αργακιού και μονοπατιού κοντά στη νοτιοδυτική γωνιά του 
τεμ. αρ. 621 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LIV/30· από εκεί με βορειοανατολική, ανατολική και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση διά μέσου του χωριού Παρεκκλησιά, μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου 
αριθμός 225 του πιο πάνω σχεδίου· από εκεί νοτιοδυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό νότιο σημείο 
του τεμαχίου αρ. 722 του πιο πάνω σχεδίου, που βρίσκεται πάνω σε αργάκι· από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5664. 

20. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 288 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LIV/37, που βρίσκεται σε μονοπάτι και προχωρεί με νοτιοανατολική και νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού και διά μέσου του χωριού Άγιος Tύχωνας μέχρι την 
βορειοανατολική γωνιά του τεμαχίου αρ. 185 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LIV/38 που 
βρίσκεται πάνω σε αργάκι· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τη 
νοτιοανατολική γωνιά του τεμαχίου αρ. 696 του πιο πάνω σχεδίου, που βρίσκεται πάνω στον αυτοκινητόδρομο 
Λευκωσίας–Λεμεσού· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου μέχρι το 
πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 547 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LIV/45 & 53 που 
βρίσκεται πάνω σε δρόμο· από εκεί με βορειοανατολική και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου μέχρι τη νοτιοδυτική γωνιά του τεμαχίου αρ. 351 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LIV/37· 
από εκεί βορειοανατολικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το σημείο Aρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5665. 

21. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Mανδριά και προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του 
δρόμου που οδηγεί στις Πλάτρες μέχρι την ένωσή του με χωματόδρομο στην τοποθεσία «Kουρδουκούγκος»· 
από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι την ένωσή του με μονοπάτι 
στην τοποθεσία Aγία Παρασκευή· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού μέχρι 
την ένωσή του με το δρόμο Mανδριών–Πέρα Πεδί στην τοποθεσία «Λούππηδες»· από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες «Γεμωχιές» και «Bετωνής» μέχρι 
το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5666. 



22. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου με αριθμό 461 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVIII.17, το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω σε αργάκι και προχωρεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τη συμβολή του με το χωριτικό δρόμο Kαλού Xωρίου–
Aγίου Mάμα· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωριτικού δρόμου μέχρι το σημείο που 
συναντά το αργάκι που περνά από τις τοποθεσίες “Ποταμός”, “Aρκόκλημα” και “Bαθύ Aργάκι”· από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του 
τεμαχίου με αριθμό 316 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου XLVII.24, το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω σε 
μονοπάτι· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού μέχρι το σημείο της αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο Xάρτη με αύξοντα αριθμό 
5247. 

23. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των δρόμων στο πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 508 
του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVI.55, τοποθεσία “Λίσανδρος” και προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου που διέρχεται από την τοποθεσία 
“Φαραδόμαντρα” μέχρι το πιο μακρινό ανατολικό σημείο του τεμαχίου αρ. 229/1 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVI.56 όπου καταλήγει σε μονοπάτι· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω μονοπατιού που διέρχεται από τις τοποθεσίες “Λάκκος του Λάκκα”, “Kαμίνια” και “Άγιος Προφήτης” 
μέχρι τη συμβολή του με τον ποταμό Xάποταμι παρά το πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 719 του 
Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LII.7· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ποταμού μέχρι το πιο μακρινό ανατολικό σημείο του τεμαχίου αρ. 92 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου 
αρ. LII.15 το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω σε δρόμο· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου που διέρχεται από τις τοποθεσίες “Γεράμπελι” και “Λειβάδια” μέχρι τη βορειοδυτική γωνιά του τεμαχίου 
αρ. 440/1 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LII.7· από εκεί βορειοανατολικά σε ευθεία γραμμή μέχρι 
το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 327 του πιο πάνω σχεδίου· από εκεί βορειοδυτικά σε ευθεία 
γραμμή μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 65/1/2 του ίδιου σχεδίου από όπου περνά 
μονοπάτι· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού που διέρχεται από 
τις τοποθεσίες “Πευκώνη”, “Kαρμούρης” και “Λαΐφης” μέχρι το σημείο αρχής.  
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο Xάρτη με αύξοντα αριθμό 
5557. 

24. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το πιο μακρινό ανατολικό σημείο του τεμαχίου αρ. 1395 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVII.2 το οποίο βρίσκεται πάνω στο δρόμο Παλιόμυλος–Φοινί και προχωρεί με 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το χωριό Φοινί· από εκεί με δυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του ποταμού “Φοινί” μέχρι το πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 512 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVII.1 το οποίο βρίσκεται πάνω σε δρόμο· από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
4825. 

25. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 124 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVIII.56, το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω σε χωματόδρομο και προχωρεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι την ένωσή του με το χωριτικό 
δρόμο Bάσα–Σανίδα· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωριτικού δρόμου μέχρι την 
ένωσή του με το χωματόδρομο που περνά από τις τοποθεσίες “Πλατάνια” και “Mούτη του Aγίου”· από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5240. 

26. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη τομή της δασικής οροθετικής γραμμής του κύριου κρατικού δάσους 
Λεμεσού με μονοπάτι στη βορειοανατολική γωνιά του τεμαχίου αρ. 4 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου 
αρ. LIV.13 και προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω δασικής γραμμής μέχρι τη 
συμβολή της με το αργάκι «Πισσοκόμινα»· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού 
μέχρι τη συμβολή του με δρόμο στο πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 187 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LIV.21· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στο 
χωριό Φοινικάρια μέχρι την ένωσή του με άλλο δρόμο στη νοτιοδυτική γωνιά του τεμαχίου αρ. 804 του 
Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LIV.20· από εκεί με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου και στη συνέχεια μονοπατιού που περνά από τις τοποθεσίες «Tρούμινθος», 
«Mάνδρες» και «Tερατσούδια» μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5738. 

27. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου 310 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού σχεδίου αρ. LIII.7 το οποίο βρίσκεται πάνω στην ένωση του κυρίου δρόμου Λεμεσού–Aπαισιάς 
με μονοπάτι και προχωρεί με νότια, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
μονοπατιού που περνά από τις τοποθεσίες “Kαυκάλια”, “Σφιλός” και “Tερατσούδια” μέχρι την ένωσή του με τον 
κύριο δρόμο Λεμεσού–Aπαισιάς· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στον χάρτη με αύξοντα αρ. 5817. 

28. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του παλιού δρόμου Λεμεσού–Λευκωσίας με το αργάκι στη 
νοτιοανατολική γωνιά του τεμαχίου 44 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LIV.47.W.1 και προχωρεί 
με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του παλιού δρόμου που οδηγεί στη Λεμεσό μέχρι την ένωσή του με τον κύριο 
δρόμο που οδηγεί στο χωριό Άγιος Tύχωνας· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω δρόμου προς τον Άγιο Tύχωνα μέχρι τη συμβολή του με τον υπεραστικό δρόμο Λεμεσού–Λευκωσίας· 
από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω υπεραστικού δρόμου μέχρι τη συμβολή του με 



αργάκι στη βορειοδυτική γωνιά του τεμαχίου 51 του πιο πάνω σχεδίου· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω αργακίου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5820. 

29. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Πραστειό και προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
χωματόδρομου μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 91/2 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού 
Σχεδίου αρ. XLVIII/53, τοποθεσία “Kάτω Mύλος”· από εκεί βορειοδυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό 
νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 66 του πιο πάνω σχεδίου, το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω στον ποταμό· από 
εκεί με βόρεια και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του ποταμού μέχρι το σημείο που το αρκάτζιη ενώνεται με 
τον ποταμό παρά την τοποθεσία “Aγία Παρασκευή”· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω αρκατζιού μέχρι το πιο μακρινό δυτικό σημείο του τεμαχίου αρ. 614/2 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού 
Σχεδίου αρ. XLVIII/45 όπου βρίσκεται χωματόδρομος· από εκεί με ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το χωριό Πραστειό, όπου είναι και το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο Xάρτη με αύξοντα αριθμό 
5402. 

30. Oλόκληρη η περιοχή που βρίσκεται 200 μέτρα γύρω από το εκτροφείο πέρδικας όπως φαίνεται στο σχέδιο με 
αύξοντα αρ. 5918. 

31. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη Στερακόνου και προχωρεί νότια κατά μήκος χωματόδρομου μέχρι την 
τοποθεσία «Kαρβουνερί»· από εκεί δυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι που συναντά χωματόδρομο στην τοποθεσία 
«Bρύση της Πέρδικας»· από εκει βόρεια και βορειοδυτικά κατά μήκος του χωματόδρομου μέχρι το σημείο 
αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5920. 

32. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Aκρούντα· από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του κύριου δρόμου 
Aκρούντας–Διερώνας μέχρι το γήπεδο που βρίσκεται στη διασταύρωση του κύριου δρόμου Aκρούντας–
Διερώνας με το χωματόδρομο που οδηγεί προς τη Mαθηκολώνη· από εκεί νοτιοανατολικά και σε ευθεία, 
περνώντας από τις “Bρύσες” το “Yδραγωγείο” και τα “Περβόλια” μέχρι τη διασταύρωση αργακιού και 
χωματόδρομου στην τοποθεσία “Πετροβούναρο” · από εκεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του αργακιού μέχρι τη 
συνάντηση δεξιού χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία “Aγία Σοφία” και οδηγεί στον κύριο δρόμο 
Λεμεσού–Aκρούντας· από εκεί δυτικά κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τον κύριο δρόμο 
Λεμεσού–Aκρούντας· από εκεί βόρεια κατά μήκος του δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο, με κόκκινο χρώμα, στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 5989. 

33. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη διάτρηση, που βρίσκεται στην τοποθεσία “Kουτσός”, στο χωματόδρομο Aγ. 
Mάμα–Kαλού χωριού· από εκεί ανατολικά κατά μήκος του χωματόδρομου Aγ. Mάμα–Kαλού Xωριού μέχρι την 
τοποθεσία “Bουνάρι” και νοτιοανατολικά μέχρι την τοποθεσία “Πλατανούδκια” όπου συναντά χωματόδρομο· 
από εκεί νότια και νοτιοδυτικά κατά μήκος του χωματόδρομου μέχρι το χωματόδρομο Kαπηλειού–Aγίας 
Παρασκευής στην τοποθεσία “Mαυρίδια”· από εκεί με δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου μέχρι τον ποταμό Aμπελικό· από εκεί βόρεια κατά μήκος του Aμπελικού ποταμού μέχρι 
συνάντησης αριστερού αργακιού· από εκεί μέ βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του αριστερού 
αργακιού μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο, με κόκκινο χρώμα, στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 5992. 

34. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τον υποσταθμό της A.TH.K. που βρίσκεται στον κύριο δρόμο Tριμήκλινης–
Aγίου Mάμα· από εκεί νότια κατά μήκος της οδού Γρ. Aυξεντίου μετά ανατολικά κατά μήκος της οδού Zάλακα 
μετά νότια κατά μήκος της οδού Tριών Iεραρχών μετά νοτιοδυτικά κατά μήκος της οδού Aγίων Aναργύρων· από 
εκεί νοτιοδυτικά μέχρι τη θέση και 300 μέτρα ανατολικά από τον οικισμό Πανόραμα και ακολούθως νοτιοδυτικά 
μέχρι συνάντησης του κύριου δρόμου Λεμεσού–Tριμήκληνης–Σαϊτά· από εκεί βόρεια, κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου περνώντας την Tριμήκληνη μέχρι τον κύριο δρόμο Tριμήκληνης–Aγίου Mάμα· από εκεί 
ανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο, με κόκκινο χρώμα, στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 5994. 

35. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του κύριου δρόμου Λεμεσού–Aγίου Tύχωνα με τον κύριο 
δρόμο προς το Aρμενοχώρι· από εκεί βόρεια κατά μήκος του κύριου δρόμου προς το Aρμενοχώρι μέχρι τη 
βορειοδυτική γωνιά του τεμ. 340 του Φ/Σχ. LIV/37, χωριό Άγιος Tύχωνας, στην τοποθεσία “Aσβεστωτό”· από 
εκεί ανατολικά και ευθεία μέχρι συνάντησης ασφαλτόδρομου δίπλα από το γήπεδο· από εκεί ανατολικά κατά 
μήκος του ασφαλτόδρομου μέχρι συνάντησης του κύριου δρόμου Aγίου Tύχωνα–Λεμεσού· από εκεί νοτιοδυτικά 
κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο, με κόκκινο χρώμα, στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 5996. 

36. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση ασφαλτόδρομου Λεμεσού–Aγίου Kωνσταντίνου με το 
μονοπάτι που οδηγεί στον Άγιο Παύλο, στην τοποθεσία “Στερατζιά”· από εκεί δυτικά κατά μήκος του 
μονοπατιού μέχρι συνάντησης δεξιού χωματόδρομου που οδηγεί στην τοποθεσία “Ξήριες”· από εκεί 
βορειοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το αργάκι τους “Ξήριες”· από εκεί 
βορειοανατολικά κατά μήκος του αργακιού τους “Ξήριες” μέχρι συνάντησης χωματόδρομου Aγίου 
Kωνσταντίνου–Aγίου Θεοδώρου· από εκεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι 
συνάντησης δεξιού χωματόδρομου πλησίον κορυφογραμμής “Kατάντρουκλος”· από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, που ακολουθεί την κορυφογραμμή “Kατάντρουκλος” μέχρι του κύριου δρόμου 
Λεμεσού–Aγίου Kωνσταντίνου· από εκεί δυτικά κατά μήκος του κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο, με κόκκινο χρώμα, στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 6008. 

37. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του παλαιού δρόμου Λεμεσού–Πάφου με το χωματόδρομο 
που οδηγεί στην τοποθεσία “Kαλογεννάτα”· από εκεί δυτικά κατά μήκος του Παλαιού δρόμου Λεμεσού–Πάφου, 
περνώντας τα Kέντρα του Πισσουρίου, μέχρι συνάντησης του δεξιού ασφαλτόδρομου (πρώτου παλιού δρόμου 



Λεμεσού–Πάφου) παρά την τοποθεσία “Λειβάδι”· από εκεί βορειοδυτικά και δυτικά, κατά μήκος του πρώτου 
παλιού δρόμου Λεμεσού–Πάφου, μέχρι τη συνάντηση νέου δρόμου που ενώνει το νέο υπεραστικό δρόμο 
Λεμεσού–Πάφου, με τον παλιό δρόμο Λεμεσού–Πάφου· από εκεί βόρεια μέχρι τον υπεραστικό δρόμο Λεμεσού–
Πάφου· από εκεί ανατολικά κατά μήκος του νέου δρόμου Λεμεσού–Πάφου μέχρι το χωματόδρομο κοντά στην 
τοποθεσία “Mεγάλο Oρμάνι” που οδηγεί αριστερά στην τοποθεσία “Kαλογεννάτα”· από εκεί νότια κατά μήκος 
του χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο, με κόκκινο χρώμα, στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 6010. 

38. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του κύριου δρόμου Παλαιχωρίου–Xαντριών με τον 
ασφαλτόδρομο που οδηγεί προς τον Aγρό, απέναντι από το εργοστάσιο νερού “Aγρός”· από εκεί δυτικά, κατά 
μήκος του ασφαλτόδρομου προς τον Aγρό, μέχρι τον πρώτο δεξιό χωματόδρομο οδός Παπαχριστοδούλου· από 
εκεί βορειοανατολικά και δυτικά κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι συνάντησης στα δεξιά της οδού 
Mάμμιες· από εκεί βορειοανατολικά κατά μήκος της οδού Mάμμιες μέχρι τον κύριο δρόμο Παλαιχωρίου–
Xαντριών· από εκεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο, με κόκκινο χρώμα, στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 6013. 

39. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο που ο χωματόδρομος Kαλαβασού–Yδατοφράκτη Kαλαβασού–
Aσγάτας, συναντά το όριο των επαρχιών Λεμεσού–Λάρνακας· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του χωματόδρομου που οδηγεί στο δρόμο Aσγάτας–Bάσας, μέχρι τον τέταρτο χωματόδρομο ο οποίος με 
βορειοδυτική κατεύθυνση οδηγεί στο Aργάκι των Λειβαδιών· από εκεί με βοδειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το Aργάκι των Λειβαδιών· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω αργακιού, μέχρι τον ποταμό Bασιλικό· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω ποταμού, που είναι και σύνορο μεταξύ των επαρχιών Λεμεσού–Λάρνακας, μέχρι του σημείου 
όπου το σύνορο των επαρχιών με νότια κατεύθυνση απομακρύνεται από τον ποταμό· από εκεί με νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω συνόρου των επαρχιών, μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο, με κόκκινο χρώμα, στο Eιδικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6120. 

40. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της οδού Bασίλη Mιχαηλίδη της Kοινότητας Πύργου, με τον κύριο 
δρόμο Πύργου–Λεμεσού, κοντά στο γεφύρι του Πύργου· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω δρόμου, μέχρι τη στροφή στην τοποθεσία Mακρής Kαύκαλλος, ένα χιλιόμετρο περίπου, από το 
σημείο αρχής· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή, μέχρι το τέρμα της οδού Bασίλη 
Mιχαηλίδη, στο ύψωμα Kαυκαλούδι και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω 
οδού, μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο, με κόκκινο χρώμα, στο Eιδικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6121. 

41. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του κύριου δρόμου Λεμεσού–Kαπηλιού, όπου συμβάλλει ο 
χωματόδρομος της Aγίας Παρασκευής· από εκεί με βόρεια, ανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, μέχρι το χωματόδρομο ο οποίος με νότια κατεύθυνση οδηγεί στην τοποθεσία Mαρίνος· 
από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το χωματόδρομο που 
οδηγεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση στον ποταμό Aμπελικό· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, και αφού διασταυρώσει τον Aμπελικό ποταμό, μέχρι τον κύριο δρόμο Λεμεσού–
Kαπηλειού· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο, με κόκκινο χρώμα, στο Eιδικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6122. 

42. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του κύριου δρόμου Παρεκκλησιάς–Kελλακίου όπου συμβάλλει ο 
δρόμος που οδηγεί στο Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω δρόμου μέχρι τον πρώτο χωματόδρομο που οδηγεί βορειοδυτικά· από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, με βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι το χωματόδρομο ο οποίος με δυτική κατεύθυνση, οδηγεί 
στο παρεκκλήσι της Aγίας Mαρίνας· από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, με βορειοανατολική 
κατεύθυνση, μέχρι το δεύτερο χωματόδρομο ο οποίος με νότια κατεύθυνση οδηγεί στην Παρεκκλησιά· από εκεί 
με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το Aργάκι του Nικόλα· από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τον κύριο δρόμο Kελλακίου–
Παρεκκλησιάς· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κυρίου δρόμου μέχρι το σημείο 
αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο, με κόκκινο χρώμα, στο Eιδικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6126. 

43. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του κύριου δρόμου Λεμεσού–Aγρού, όπου συμβάλλει ο δρόμος ο 
οποίος οδηγεί στο Σπιτάλι· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου, μέχρι τη 
συμβολή του με το δρόμο προς Παραμύθα, ο οποίος περνά από το δημόσιο Nηπιαγωγείο Σπιτάλι–Παραμύθας· 
από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου, μέχρι την Παραμύθα· από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου από την Παραμύθα προς τον κύριο δρόμο Λεμεσού–Aγρού, 
μέχρι τον πιο πάνω κύριο δρόμο και από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου 
μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο, με κόκκινο χρώμα, στο Eιδικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6132. 

44. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Aλέκτορα· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του 
χωματόδρομου που οδηγεί στην Kάτω Aρχιμανδρίτα μέχρι το χωματόδρομο κοντά στο όριο των Eπαρχιών 
Λεμεσού–Πάφου, ο οποίος με νοτιοανατολική κατεύθυνση οδηγεί στο παρεκκλήσι του Aγίου Kασσιανού· από 
εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το παρεκκλήσι του Aγίου 



Kασσιανού και από εκεί με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του ιδίου πιο πάνω χωματόδρομου, 
μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο, με κόκκινο χρώμα, στο Eιδικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6133. 

45. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του χωματόδρομου Aλέκτορας–εκκλησίας Aγίας Eλένης, με το 
χωματόδρομο που οδηγεί στην τοποθεσία Λάκκος του Φράγκου· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το ύψωμα όπου βρίσκεται η κεραία της τηλεόρασης· από εκεί με 
βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του παρακείμενου χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή 
του με άλλο χωματόδρομο ο οποίος με νοτιοανατολική κατεύθυνση οδηγεί στο δρόμο του Λάκκου του Φράγκου 
και από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο, με κόκκινο χρώμα, στο Eιδικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6134. 

46. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του κύριου δρόμου Λεμεσού–Παρεκκλησιάς όπου συμβάλλει η 
οδός Eιρήνης (χωματόδρομος) της κοινότητας Παρεκκλησιάς· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
των ηλεκτροφόρων καλωδίων υψηλής τάσης της AHK, μέχρι τον πρώτο πυλώνα· από εκεί με νότια κατεύθυνση 
και σε ευθεία γραμμή, μέχρι τον πυλώνα της AHK που βρίσκεται κοντά στο αργάκι των Mινιών· από εκεί με 
δυτική κατεύθυνση κατά μήκος των ηλεκτροφόρων καλωδίων υψηλής τάσης της AHK μέχρι τον κύριο δρόμο 
Λεμεσού–Παρεκκλησιάς, νότια από τις στροφές παλιού δρόμου και από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο, με κόκκινο χρώμα, στο Eιδικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6136. 

47. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Πέρα Πεδί· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
της οδού Aμπελοκήπων μέχρι την οδό 1ης Aπριλίου· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο 
πάνω οδού μέχρι την οδό Mάρκου Δράκου· από εκεί με δυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω 
οδού μέχρι την οδό Θεόδωρου Kολοκοτρώνη· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω οδού 
μέχρι το δρόμο Kοιλάνι–Mαντριά· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τον 
κύριο δρόμο Mαντριά–Πέρα Πεδί και από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο, με κόκκινο χρώμα, στο Eιδικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6138. 

48. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του δρόμου Πάνω Πολεμιδιών με το κύριο δρόμο Λεμεσού–
Πλατρών· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου προς τα Πάνω Πολεμίδια μέχρι τον 104ο 
δρόμο που οδηγεί στο συνοικισμό Kαρμιώτισσα· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω δρόμου και στη συνέχεια χωματόδρομου, που οδηγεί στα αμπέλια Aργυρίδη, μέχρι το υδραγωγείο των 
Πολεμιδιών· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι το ανάχωμα του 
υδατοφράκτη Πολεμιδιών· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ποταμού Γαρύλλη μέχρι το 
γεφύρι, κοντά στο Mοναστήρι της Aγίας Eιρήνης, που βρίσκεται στον κύριο δρόμο Πλατρών–Λεμεσού· από εκεί 
με δυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο, με κόκκινο χρώμα, στο Eιδικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6140. 

49. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Λουβαρά και συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος χωματόδρομου που βρίσκεται δυτικά του αργακιού Πάνω Περβόλια, μέχρι τον χωματόδρομο που είναι 
δίπλα από το Yδραγωγείο, στην τοποθεσία "Bατερά"· από εκεί με νοτιοανατολική και δυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το παρεκκλήσι της Kυράς· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος χωματόδρομου μέχρι τον χωματόδρομο Kακομάλλη - Λουβαρά και από εκεί με βόρεια και ανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Eιδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό: 6228.  

50. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Kορφή (νέα θέση) και συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί προς την Aπαισιά και που περνά από την τοποθεσία 
"Ξεροκοιλάδα", μέχρι το αργάκι του Kουντούρκα· από εκεί με νότια κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή, μέχρι τον 
κύριο δρόμο Aπαισιάς - Λεμεσού· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κυρίου 
δρόμου, μέχρι τον κύριο δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Kορφή (νέα θέση) και από εκεί με βόρεια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Eιδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό: 6231. 

51. Tο όριο περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Άρσους και συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 
χωματόδρομου που βρίσκεται ανατολικά του ποταμού του Άρσους, μέχρι τον Oικισμό Tρόζενας· από εκεί με 
βορειοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Tρόζενα - Γεροβάσα - Kιδάσι, μέχρι τον 
χωματόδρομο που οδηγεί προς τις Kέδαρες· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τον χωματόδρομο ο οποίος με βορειοανατολική κατεύθυνση, οδηγεί στον κύριο δρόμο 
Aγίου Nικολάου - Άρσους· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
μέχρι τον κύριο δρόμο Aγίου Nικολάου - Άρσους και από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω κύριου δρόμου, μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Eιδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό: 6232. 

52. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του κύριου δρόμου Λεμεσού - Πάνω Κυβίδων-Αγίου Αμβροσίου, 
στο οποίο συμβάλει ο χωματόδρομος ο οποίος οδηγεί στα λύματα Κυβίδων· από εκεί με νότια κατεύθυνση, 



κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία 
"Βαθύρωνας"· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία "Βρύση του Τσίκκου"· από εκεί με νοτιοδυτική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου ο οποίος περνά από την τοποθεσία "Χατζη 
Νικόλας" μέχρι τον κύριο δρόμο Στερακόβου - Πάνω Κυβίδων· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τον κύριο δρόμο Αγ. Αμβροσίου - Λεμεσού και από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο ειδικό σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6279. 

53. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του κύριου δρόμου Ακαπνούς - Επταγώνιας όπου συμβάλλει 
χωματόδρομος, δυτικά από το παρεκκλήσι της Παναγίας του Κάμπου· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι το αργάκι των Μοναστηρκών· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού, μέχρι τον χωματόδρομο ο οποίος με ανατολική κατεύθυνση οδηγεί στις 
υδατοδεξαμενές Επταγώνιας και Ακαπνούς· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι την υδατοδεξαμενή Ακαπνούς και από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
χωματόδρομου που οδηγεί στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο ειδικό σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6280. 

54. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του κύριου δρόμου Λεμεσού - Κελλακίου στο οποίο συμβάλλει ο 
δρόμος ο οποίος οδηγεί στην Σανίδα· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου που 
συμβάλλει στο ίδιο πιο πάνω σημείο και περνά από την τοποθεσία "Κάρδαμα", μέχρι τη συμβολή του με τον 
πρώτο χωματόδρομο· από εκεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τον κύριο δρόμο Κελλακίου-Λεμεσού και από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο ειδικό σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6281. 

55. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Σπιτάλι· από εκεί με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του χωματόδρομου ο οποίος οδηγεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, μέχρι τη συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία "Λαξιές" και από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο ειδικό σχέδιο με αύξοντα αριθμό: 
6289. 

56. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Αγρού-Παλαιχωρίου, με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στα Χανδριά, κοντά στο εργοστάσιο του νερού "Αγρός· από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι το "Αργάκι των 
Μάμμιων"· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τον χωματόδρομο που 
οδηγεί στην Άλωνα· από εκεί με ανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
μέχρι τον χωματόδρομο στην περιοχή "Σκούλια"· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τον κύριο δρόμο Παλαιχωρίου-Αγρού και από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο ειδικό σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6290. 

57. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον οικισμό Πάνω Λιμνάτη· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της 
οδού Αγίου Επιφανίου, μέχρι την οδό Στυλιανού Λένα· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της 
πιο πάνω οδού, μέχρι την οδό Δομνίκης Χαραλάμπους· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο 
πάνω οδού, μέχρι τον οικισμό Κάτω Λιμνάτη, κοντά στο νεκροταφείο και από εκεί με βορειοδυτική και βόρεια 
κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο ειδικό σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6292. 

58. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Πελενδρίου· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του μονοπατιού το οποίο οδηγεί στις Δύμες, μέχρι την παιδική κατασκήνωση της Π.Ε.Ο.· από εκεί με 
νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα 
Πελενδρίου που είναι και το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο ειδικό σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6294. 

59. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του μονοπατιού που οδηγεί προς την τοποθεσία "Αγιόπετρα", μέχρι τον χωματόδρομο ο οποίος συνδέει 
την κεραία στην περιοχή "Αγιόπετρα" με τον κύριο δρόμο Καλού Χωριού-Αγίου Κωνσταντίνου· από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τον πιο πάνω κύριο δρόμο και από 
εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο ειδικό σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6297. 

60. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Κιδάσι-Μαμώνια, με τον 
χωματόδρομο που οδηγεί στη Δορά, στην τοποθεσία "Μελανός"· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με τον χωματόδρομο του Αναδασμού, στην τοποθεσία 
“Τσιφλίκι του Παστελά”˙ από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την 
συμβολήν του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία “Τσιφλίκι του Γρηγόρη”˙ από εκεί με νοτιοδυτική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με τον 



ασφαλτοστρωμένο δρόμο Μαμώνια – Κιδάσι, στην τοποθεσία “Κουρτελλόροτσος” και από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό  6392. 

61. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση μονοπατιού με τη δασική οροθετική γραμμή του δάσους 
Ραντί, που είναι και το όριο των Επαρχιών Πάφου- Λεμεσού, στο δασικόν ορόσημο με αρ. 3, στην τοποθεσία 
"Μάντρες του Μεττούρη"· από εκεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική  κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
Επαρχιακού και δασικού ορίου, μέχρι τη διασταύρωση του με χωματόδρομο, μεταξύ των δασικών οροσήμων με 
αριθμούς 6 και 7, στην τοποθεσία "Μάντρες"· από εκεί με ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη διασταύρωσή του με μονοπάτι, στην τοποθεσία "Παλιοφοίνικα"·από εκεί 
με νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού που περνά από τις τοποθεσίες 
"Πλάκα" και "Ράθυμο", μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό  6393. 

62. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τo σημείο του κυρίου δρόμου Καρβουνά- Χανδριών, όπου συμβάλει 
χωματόδρομος, στην τοποθεσία "Βρωμόνερο "· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή, 
μέχρι την στροφή του πιο πάνω χωματόδρομου, 150 περίπου μέτρα βόρεια από την υδατοδεξαμενή 
Κυπερούντας, στην τοποθεσία “Μούσκου”˙ από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι την βορειανατολική γωνιά της πιο πάνω υδατοδεξαμενής˙ από εκεί με νότια και δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος των πλευρών της υδατοδεξαμενής και στη συνέχεια με δυτική κατεύθυνση και σε ευθεία 
γραμμή, μέχρι τον χωματόδρομο που οδηγεί στην Κυπερούντα˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου,μέχρι την συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί από 
την Κυπερούντα στον κύριο δρόμο  Καρβουνά – Χανδριών˙ από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τον κύριο δρόμο Καρβουνά - Χανδριών και από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό  6394. 

63. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου (Συλίκους) · από εκεί με ανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αγίου Γεωργίου (Συλίκους) – Μοναγρίου, μέχρι τον Κούρρη 
Ποταμό· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού, μέχρι τη συμβολή του με το αργάκι 
της Πέτρας, στην τοποθεσία  "Πέτρα"· από εκεί με βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω αργακιού, μέχρι τον χωματόδρομο, που από τη Λόφου οδηγεί στον ΄Αγιο Γεώργιο – (Συλίκους), στην 
τοποθεσία "Κοκκινόγια " και από εκεί με βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό  6397. 

64. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αρακαπά – Επταγώνειας, όπου 
συμβάλει ο χωματόδρομος που οδηγεί στην υδατοδεξαμενή Αρακαπά, στην τοποθεσία "Μαζερά"· από εκεί με 
νότια και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά ανατολικά και νότια από την 
πιο πάνω υδατοδεξαμενή, μέχρι τον χωματόδρομο ο οποίος οδηγεί από την υδατοδεξαμενή Διερώνας στον 
κύριο δρόμο Αρακαπά -  Επταγώνειας· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τον κύριο δρόμο Αρακαπά – Επταγώνειας και από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6438. 

65. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας- Λεμεσού με τον κύριο δρόμο 
που οδηγεί στην Παρεκκλησιά· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου σε 
απόσταση 400 μέτρων· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, παράλληλα και σε απόσταση 400 μέτρων 
από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, μέχρι τον χωματόδρομο που οδηγεί από τον Πύργο στον πιο 
πάνω αυτοκινητόδρομο· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τον 
αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας– Λεμεσού και από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
αυτοκινητόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6441. 

66. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Παραμύθας· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
δρόμου που περνά από το κοιμητήριο μέχρι τον κύριο δρόμο Λεμεσού - Αγρού· από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι την συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
(Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ) που οδηγεί στην Παραμύθα και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6443. 

67. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου με τον κύριο 
δρόμο Καντού – Ερήμης· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την συμβολή 
του με τον τελευταίο ασφαλτοστρωμένο δρόμο 50 μέτρα βόρεια από τον παλαιό δρόμο Λεμεσού - Πάφου· από 
εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από το 
ξενοδοχείο "Επισκοπιάνα", μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου και από εκεί με ανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου μέχρι το σημείο αρχής.  



Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6444. 

68. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου· από εκεί με νότια κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τον χωματόδρομο που οδηγεί στην θάλασσα· από 
εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τον χωματόδρομο που 
οδηγεί στις δεξαμενές λυμάτων· από εκεί με δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι 
την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία "Βαθιές"·  από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Τριστέλια", "Ασπρογή" και "Καυκαλλογή" μέχρι 
τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας και από εκεί με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
αυτοκινητόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6445. 

69. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του κυρίου δρόμου Παρεκκλησιάς-Κελλακίου όπου συμβάλλει 
χωματόδρομος, στην τοποθεσία "Κόλυμπος"· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που οδηγεί στο δασικό ορόσημο με αριθμό 6, του Δάσους Λεμεσού, μέχρι τον χωματόδρομο 
στην τοποθεσία "Μούττη του Μιχαήλη"· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τον κύριο δρόμο Κελλακίου-Παρεκκλησιάς και από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6446. 

70. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του κυρίου δρόμου Λεμεσού – Πλατρών, όπου συμβάλλει ο 
ασφαλτοστρωμένος δρόμος που οδηγεί στην Κορφή, νότια από την Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης· από εκεί με 
βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τον χωματόδρομο στην 
τοποθεσία "Στιάδι", βόρεια του ποταμού Γαρύλλη· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία "Συκαμιά", μέχρι τον κύριο δρόμο Γεράσας – Παραμύθας 
- Λεμεσού· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι την οδό Χανίων της 
Κοινότητας Παραμύθας· από εκεί με νοτιοδυτική  και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και στη 
συνέχεια χωματόδρομου, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί από την Παλώδεια στον κύριο δρόμο 
Λεμεσού - Πλατρών· από εκεί δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι 
τον κύριο δρόμο Λεμεσού – Πλατρών και από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό  6449. 

71. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τις Πάνω Πλάτρες· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τον κύριο δρόμο Τροόδους –Πλατρών - Λεμεσού· από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι τον χωματόδρομο που οδηγεί 
στον υδατοφράκτη Πέρα Πεδίου και στο Πέρα Πεδί· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου μέχρι τον πιο πάνω υδατοφράκτη και από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του 
Κρυού ποταμού μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό  6452. 

72. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του δρόμου Βάσας – Σανίδας – Κελλακίου με τον κύριο δρόμο 
Κελλακίου – Παρεκκλησιάς - Λεμεσού˙ από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου μέχρι απόσταση 700 μέτρων· από εκεί με νότια κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι το 
χωματόδρομο στην τοποθεσία "Ημερόπευκος" και από εκεί με νοτιοδυτική, νότια, βόρεια και βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία "Κάρδαμα", μέχρι το 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6502. 

73. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Λουβαρά· από εκεί με δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του κύριου δρόμου Λουβαρά – Καλού Χωριού μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στην τοποθεσία 
″΄Αμμηδες″, 200 περίπου μέτρα νότια από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο κοιμητήριο του Καλού 
Χωριού· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Φιλιτίνια″ και ″Σίνιες″ και από εκεί με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία ″Άνω Κεφαλή″ μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6505. 

74. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί στην περιοχή "Παλιολάνια" με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Ύψωνα – Φράγματος Κούρρη·  από εκεί με βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το Φράγμα του Κούρρη· από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος της ανατολικής όχθης του φράγματος μέχρι τα καλώδια υψηλής τάσης της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των καλωδίων μέχρι το 
χωματόδρομο στην περιοχή "Παλιολάνια"· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου 
"Παλιολανιών″ - ″Βούναρου" μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στην περιοχή "Κοκκινοκόλυμπος" και από 
εκεί με δυτική, νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6509. 



75. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λεμεσού – Αγρού με χωματόδρομο στην 
τοποθεσία ″Μούττη του Κακουδιού″· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία ″Ροδακινιά″, μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο 
σκυβαλλότοπου Αγ. Ιωάννη – Ζωοπηγής, στην τοποθεσία ″Λατσί″· από εκεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην 
τοποθεσία ″Κώστα″· από εκεί με νοτιοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Λεμεσού - Αγρού και από εκεί με δυτική, νότια και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6510. 

76. Το όριο της περιοχής βρίσκεται σε απόσταση 250 μέτρων γύρω από το σκοπευτήριο Κυπερούντας στην 
τοποθεσία ″Λακερή″, 3 περίπου χιλιόμετρα νότια από την κοινότητα Κυπερούντας.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6511. 

77. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Σπιταλίου˙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί και καταλήγει στην τοποθεσία "Μάντρα Καμένη"˙ από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία Πισσερός, σε απόσταση 750 μέτρων˙ 
από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον 
κύριο δρόμο Φασούλας-Σπιταλίου και από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου 
μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6512. 

78. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στο οινοποιείο 
Τσιάκκα με τον κύριο δρόμο Λεμεσού – Πελενδρίου, στις τοποθεσίες ″Μονή″ και ″Κούτσουλλος″˙ από εκεί  με 
νοτιοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια 
χωματόδρομου που περνά από το οινοποιείο Τσιάκκα μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην 
τοποθεσία ″Μουκλός″ που οδηγεί στον κύριο δρόμο Λεμεσού - Πελενδρίου˙ από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τον κύριο δρόμο Λεμεσού – Πελενδρίου και με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6602.  

79. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λεμεσού – Πλατρών με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Πελενδρίου˙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο  πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το αργάκι στην τοποθεσία ″Κελλιά″˙ από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τη συμβολή του με άλλο αργάκι στις 
τοποθεσίες ″Καραπιττής″ και ″Κόκκινη″˙ από εκεί με νότια κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αγίου Μάμα – Τριμήκληνης˙από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολη του με τον κύριο δρόμο Λεμεσού – Πλατρών και από εκεί με 
βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο ερίγραμμα στο αντιτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6604. 

80. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του κύριου δρόμου Λεμεσού – Κυβίδων  στην τοποθεσία ″Καλόν 
Τερατσούδιν″ της κοινότητας Σούνι-Ζανακιά, όπου συμβάλλει αριστερός χωματόδρομος που οδηγεί στις 
τοποθεσίες ″Σικουέστια″ και ″Λαόνα″˙ από εκεί με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου και της οδού Βερεσιέ Αθηνοδώρου μέχρι τη συμβολή με χωματόδρομο που οδηγεί στην 
κοινότητα Ζανακιάς˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά 
από την τοποθεσία ″Καλορκά″ μέχρι το αργάκι ανατολικά της εκκλησίας της Παναγίας˙ από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση σε ευθεία γραμμή μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Σωτήρας – Ζανακιάς, στο σημείο όπου 
συμβάλλει χωματόδρομος που οδηγεί στο κοιμητήριο της κοινότητας Ζανακιάς˙ από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία ″Μαύρος″ μέχρι τη 
συμβολή του με χωματόδρομο δίπλα από το κοιμητήριο˙ από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, διασταυρώνει το χωματόδρομο που οδηγεί στην τοποθεσία ″Βαθύρωνας″, περνά από 
την τοποθεσία ″Λατσίν″ και συμβάλλει με τον κύριο δρόμο Λεμεσού – Πάνω Κυβίδων˙ από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή στην αριστερή πλευρά 
με την οδό Πλάτωνος˙ από εκεί με βόρεια, ανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω 
οδού μέχρι τη κτηνοτροφική μονάδα στην τοποθεσία ″Δασινάρκα″ και ″Αρκολιερό″˙ από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση σε ευθεία γραμμή μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Στητές″˙ από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση σε ευθεία γραμμή μέχρι το σημείο διασταύρωσης του αργακιού του Διπλοτζοίλαδου με 
χωματόδρομο˙ από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τη συμβολή 
του με άλλο αργάκι στην τοποθεσία ″Καππαρόβουνος″˙ από εκεί δυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι τον κύριο 
δρόμο Κυβίδων – Λεμεσού και από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.                                                                                                                 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6607.   

81. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Λιμνάτη στο σημείο συμβολής ασφαλτοστρωμένου δρόμου που 
οδηγεί στον κύριο δρόμο Καπηλειού  - Κορφής με ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στον κύριο δρόμο 
Λεμεσού – Πλατρών κοντά στην Άλασσα˙ από εκεί με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω δεύτερου δρόμου και μέχρι απόσταση 600 περίπου μέτρων˙ από εκεί δυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το 



χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Πλακιά″˙ από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του στην τοποθεσία ″Άγιος Γεώργιος″ κοντά στα ερείπια εκκλησίας του Αγίου 
Γεωργίου με άλλο χωματόδρομο που οδηγεί προς την τοποθεσία ″Αγιά″ της κοινότητας Λάνειας˙ από εκεί 
συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι απόσταση 200 περίπου μετρων˙ από εκεί με 
ανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί από  την κοινότητα 
Λιμνάτη στον κύριο δρόμο Καπηλειού – Κορφής και με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6610.  

82. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το κέντρο ″Άγιος Γεώργιος Αλαμάνου″ προχωρεί με δυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος της ακτογραμμής μέχρι τον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό Μονής και περικλείει όλη την έκταση που 
βρίσκεται σε απόσταση 400 μέτρων από την πιο πάνω ακτογραμμή. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται μέ κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6611.  

83. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Καπηλειού˙ από εκεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Καπηλειού – Λεμεσού μέχρι το αργάκι του Τσιλλάνου στην 
τοποθεσία ″Σκλοινίκια″ της κοινότητας Καπηλειού˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος των 
εναέριων ηλεκτροφόρων καλωδίων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία 
″Μούττη του Μύλου″˙ από εκεί με βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ″Φίλιππος″ και ″Αίτιννη″ μέχρι τη συμβολή του με το 
χωματόδρομο που συνδέει τις κοινότητες Λιμνάτη και Καπηλειού και από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται μέ κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6614.  

84. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον εκδρομικό χώρο κοντά στην κοινότητα Αγριδιών˙ από εκεί με βόρεια, 
δυτική και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αγριδιών – Χανδριών, μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο παρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία και τον 
εκδρομικό χώρο Αγριδιών˙ από εκεί με νότια, δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου που περνά από την τοποθεσία ″Κακκαρίστρα″, ″Καρκοπούλλι″ και ″Ρότσο″ μέχρι τον εκδρομικό χώρο 
όπου και το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στυο αντίτυπο ειδικολυ σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6615. 

85. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Αγρού˙ από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αγρού – Ποταμίτισσας μέχρι το αργάκι στην τοποθεσία ″Ποταμίτικα˙ από εκεί με 
βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού που περνά από την τοποθεσία ″Καλύφη του Ρότσου″ 
μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Κατσαμέ″˙ από εκεί με νοτιοανατολική, βορειοανατολική, βορειοδυτική 
και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του στην τοποθεσία 
″Φτερίκι″  με άλλο χωματόδρομο ο οποίος οδηγεί στην τοποθεσία ″Γερακιά″ βορειοδυτικά˙ από εκεί με βόρεια 
κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι το σημείο διασταύρωσης χωματόδρομου και αργακιού στην τοποθεσία 
″Κόκκινα″˙ από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τη συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Χανδριών – Αγρού και από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής˙ 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό  6617. 

86. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του κύριου δρόμου Λεμεσού – Κορφής – Καπηλειού όπου 
συμβάλλει ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος που οδηγεί στο παλαιό χωριό Κορφή˙ από εκεί προχωρεί με βόρεια 
και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου και σταματά σε απόσταση 250 περίπου 
μέτρων από το σημείο συμβολής του πιο πάνω κύριου δρόμου με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί 
στην κοινότητα Λιμνάτη˙ από εκεί με ανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι το χωματόδρομο στις 
τοποθεσίες ″Στοιβάδες″ και ″Σχισμένη″, ο οποίος οδηγεί στο παλαιό χωριό Κορφή˙ από εκεί με νότια και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες 
″Γούππος″ και ″Κρεμμός του Γουρούνη″ μέχρι το παλαιό χωριό Κορφή και από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που καταλήγει στο σημείο αρχής 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6618. 

87. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Αγίου Αθανασίου· από εκεί με βόρεια και βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου ο οποίος οδηγεί στη Μονή Σφαλαγγιώτισσας μέχρι τη 
συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο ο οποίος οδηγεί στον κύριο δρόμο Μαθικολώνης – Αγίου 
Αθανασίου· από εκεί προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το 
σημείο όπου συμβάλει μονοπάτι κοντά στη διασταύρωση  με το Αργάκι του Μοναστηρκού″· από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού μέχρι τον κύριο δρόμο Μαθηκολώνης – 
Αγίου Αθανασίου και από εκεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6683. 

88. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον εκδρομικό χώρο ″Κακομάλλη″, νότια της κοινότητας Λουβαρά· από εκεί 
εκτείνεται βόρεια σ΄ευθεία γραμμή μέχρι την τοποθεσία ″Μαντρικά″ και τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου που οδηγεί από τη κοινότητα Λουβαρά στο παρεκκλήσι της Κυράς και στον εκδρομικό χώρο 



Κακομάλλη με χωματόδρομο που οδηγεί στον πιο πάνω εκδρομικό χώρο· από εκεί με ανατολική, 
νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6694. 

89. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στον κόλπο Πισσουρίου 
με τον παλαιό δρόμο Πάφου-Λεμεσού· από εκεί ανατολικά κατά μήκος του παλαιού δρόμου Πάφου-Λεμεσού 
μέχρι απόσταση 300 μέτρων· από εκεί νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά παράλληλα του ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου που οδηγεί στον κόλπο Πισσουρίου μέχρι απόσταση 600 μέτρων  από την ακτή· από εκεί δυτικά μέχρι 
τον πιο πάνω ασφαλτοστρωμένο δρόμο και από εκεί βόρεια, βορειοδυτικά και βορειοανατολικά κατά μήκος του 
πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6697. 

90. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Ποταμίτισσας και συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του κύριου δρόμου Ποταμίτισσας-Κάτω Μύλου μέχρι το αργάκι στην τοποθεσία ″Μερσινιά″· από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τη συμβολή του με τον Αμπελικό ποταμό 
στην τοποθεσία Αγία Μαρίνα· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι τον 
χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Πετρίτες″ και ″Βρύση του Παπαντώνη″ της κοινότητας Πελενδρίου· από εκεί με 
βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία 
″Κόνναρα″ της κοινότητας Πελενδρίου, μέχρι το αργάκι του Ρογκιά στην τοποθεσία ″Βούππος″· από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού, μέχρι τον χωματόδρομο που με βορειοδυτική και 
βόρεια κατεύθυνση οδηγεί στον κύριο δρόμο Πελενδρίου-Ποταμίτισσας· από εκεί με δυτική και βόρεια 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του στην τοποθεσία ″Αβρινός″ με τον 
κύριο δρόμο· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6706. 

91. Το όριο της περιοχής αρχίζει από σημείο στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πάχνας-Πραστειού, περίπου 150 
μέτρα νότια της συμβολής του πιο πάνω δρόμου1 με το χωματόδρομο που οδηγεί στο Ξυλογέφυρο και στο 
αργάκι των Βρομόνερων· από εκεί εκτείνεται ανατολικά σ’ ευθεία γραμμή μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί 
από την κοινότητα Πάχνας στην κοινότητα Παραμαλιού· από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία ″Γεροκαρκά″ της κοινότητας Πάχνας, μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Παντικιά″ της κοινότητας Πραστειού· από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ″Παντικόμαντρα″ και ″Κυπαρισσόβουνος″ 
της κοινότητας Πραστειού μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πραστειού-Πάχνας και από εκεί συνεχίζει με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου για να καταλήξει στο σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6710. 

92. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή  ασφαλτοστρωμένου δρόμου στις τοποθεσίες ″Λούρα″ και 
″Κάμπος″ που με βορειοανατολική κατεύθυνση οδηγεί στην υδατοδεξαμενή Κάτω Μύλου με τον κύριο δρόμο 
Κάτω Μύλου-Ποταμίτισσας· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι την υδατοδεξαμενή Κάτω Μύλου· από εκεί νότια και δυτικά κατά μήκος 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τον κύριο δρόμο Κάτω Μύλου-Ποταμίτισσας· από εκεί βορειοδυτικά και 
δυτικά κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο όπου συμβάλλει χωματόδρομος κοντά στο 
κοιμητήριο Κάτω Μύλου· από εκεί προχωρεί νότια κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι απόσταση 
250 μέτρων και από εκεί εκτείνεται βορειοδυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6713. 

93. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή ασφαλτοστρωμένου δρόμου που με βορειοανατολική κατεύθυνση 
οδηγεί στην κοινότητα Μαθηκολώνης με τον κύριο δρόμο Λεμεσού-Φασούλας κοντά στο δημοτικό σχολείο 
Φασούλας· από εκεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου, περνά μέσα από την κοινότητα Φασούλας και συνεχίζει κατά μήκος χωματόδρομου που με βόρεια 
κατεύθυνση οδηγεί στην τοποθεσία "Κουμάνα" μέχρι το σημείο όπου συμβάλλει χωματόδρομος που με 
βορειοανατολική κατεύθυνση οδηγεί στην τοποθεσία Στρογγυλός· από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και σταματά σε απόσταση 700 μέτρων·  από εκεί νοτιοανατολικά σ’ ευθεία 
γραμμή μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Μαθηκολώνης-Φασούλας στο σημείο όπου συμβάλλει 
χωματόδρομος που οδηγεί νότια στις τοποθεσίες "Αμπέλια" και "Λάκκος του Αγάπιου"· από εκεί προχωρεί 
δυτικά και νοτιοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6755. 

94. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Πάχνας και εκτείνεται με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στο οινοποιείο Γιασκουρή και στη συνέχεια χωματόδρομου που περνά 
από τις τοποθεσίες ″Πέυκη″, ″Φωστήρες″, ″Παλιόμαντρες″ και ″Μούττη του Κολοιού″ και οδηγεί στην τοποθεσία 
″Διπλές Τερατσιές″ και ″Βλού″ μέχρι τη συμβολή στην τοποθεσία ″Διπλές Τερατσιές″ με χωματόδρομο που με 
βορειοανατολική κατεύθυνση οδηγεί στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Ανώγυρας-Πάχνας· από εκεί 
βορειοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που πέρνα από τις τοποθεσίες ″Μούττη του 
Τέρατσου″ και ″Πετροκολύμπια″ μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Ανώγυρας-Πάχνας και από εκεί ανατολικά 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  



Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6758. 

95. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Κακοπετριάς-Καρβουνά-Τροόδους και του 
κύριου δρόμου Κυπερούντας-Καρβουνά· από εκεί εκτείνεται βορειοανατολικά σε ευθεία γραμμή που συμπίπτει 
και με το διοικητικό όριο των επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού, μέχρι τον χωματόδρομο στην τοποθεσία 
"Αναθεματούρκα"· από εκεί με βορειοανατολική και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Βουνός" και "Κοκκινομοσφιλίες" μέχρι το χωματόδρομο στην 
τοποθεσία "Μαλλάς" κοντά στο οινοποιείο "Μόντε Δίας" που με νότια κατεύθυνση οδηγεί στον κύριο δρόμο 
Κυπερούντας-Καρβουνά κοντά στο Σανατόριο· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τον κύριο δρόμο Κυπερούντας-Καρβουνά και συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6760. 

96. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το γεφύρι τους Μύλους στον ποταμό της Γερμασόγειας και το χωματόδρομο 
που οδηγεί από τη Διερώνα στο κοιμητήριο και την υδατοδεξαμενή της πιο πάνω κοινότητας· από εκεί 
προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του στην τοποθεσία 
″Καννούρι″ με χωματόδρομο που οδηγεί νότια στην τοποθεσία ″Λακάτο″· από εκεί με νοτιοδυτική, 
νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες 
″Μούττη″, ″Δόμες″ και ″Λαξιά του Καμαρουθκιού″ και μια κτηνοτροφική μονάδα, μέχρι την τοποθεσία ″Λακάτο″· 
από εκεί συνεχίζει με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του παλαιού πέτρινου αυλακιού μέχρι το χωματόδρομο στην 
τοποθεσία ″Στραομούτσουνος″ που οδηγεί από την κοινότητα Διερώνας στην κοινότητα Πραστειού· από εκεί 
προχωρεί κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία ″Παλιόφυτα″ μέχρι τη 
συμβολή με χωματόδρομο που με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση οδηγεί στην τοποθεσία ″Κάτω Μύλος″ της 
κοινότητας Πραστειού· από εκεί προχωρεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία ″Αγία Παρασκευή″ και σταματά στην τοποθεσία ″Κάτω Μύλος″ 
85 μέτρα βόρεια από τη συμβολή του πιο πάνω χωματόδρομου και άλλου χωματόδρομου που οδηγεί βόρεια· 
από εκεί εκτείνεται ακριβώς δυτικά σ΄ευθεία γραμμή και εφάπτεται του πιο πάνω δεύτερου χωματόδρομου· από 
εκεί σ΄ευθεία γραμμή και με βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι τη συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί βόρεια 
προς τοποθεσία ″Μαλώνια″ και χωματόδρομου που οδηγεί νότια· από εκεί προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω πρώτου χωματόδρομου  που πέρνα από τις τοποθεσίες ″Παμπακερή″, ″Κυδωνιές″ 
και ″Μιλώνια″ μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο που οδηγεί από τη Διερώνα στο κοιμητήριο και την 
υδατοδεξαμενή της πιο πάνω κοινότητας και από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6762. 

97. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Ύψωνα και εκτείνεται με δυτική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του παλαιού δρόμου Λεμεσού-Πάφου μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο τετραπλής 
κατεύθυνσης κοντά στην κοινότητα Ερήμης· από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού και συνεχίζει 
βορειοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Ύψωνα· από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6768. 

98. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την αερογέφυρα κοντά στο νέο Νοσοκομείο Λεμεσού επί του νέου 
αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου˙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω αυτοκινητόδρομου μέχρι τη δεύτερη αερογέφυρα˙ από εκεί με βόρεια, βορειοανατολική και πάλι βόρεια 
κατεύθυνση κατά μήκος ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην νέα βιομηχανική περιοχή Ύψωνα μέχρι 
τη συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί στην τοποθεσία ″Áγ. Σουλάς″˙ από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένης οδού Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων μέχρι τη συμβολή της οδού Ευαγόρα Παλληκαρίδη˙ από εκεί ανατολικά κατά μήκος της πιο πάνω 
οδού μέχρι τη συμβολή της οδού Ριζοκαρπάσου˙ από εκεί βόρεια κατά μήκος της πιο πάνω οδού μέχρι τη 
συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί στην Κτηνοτροφική περιοχή Πολεμιδιών˙ από εκεί με ανατολική, βόρεια και 
πάλι ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την Κτηνοτροφική 
περιοχή Πολεμιδιών μέχρι τη συμβολή χωματόδρομου που με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση οδηγεί στο 
Λατομείο του Κασίνου˙ από εκεί με βορειοδυτική, βόρεια και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι το σημείο όπου συμβάλλει άλλος χωματόδρομος που οδηγεί στο νέο Νοσοκομείο 
Λεμεσού˙ από εκεί με νοτιοανατολική και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι 
το νέο Νοσοκομείο Λεμεσού και από εκεί νότια κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην 
αερογέφυρα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού -   Πάφου όπου είναι και το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6848. 

99. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί στο δασικό παρατηρητήριο του 
δάσους ″Μονή″ και στο οινοποιείο Τσιάκκα και του κύριου δρόμου Λεμεσού – Πελενδρίου, στις τοποθεσίες 
″Κούκος του Ανδρόνικου″ και ″Μούττη της Αρκολιερής″˙ από εκεί προχωρεί με βόρεια, βορειοδυτική και 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου μέχρι τον κύριο δρόμο Πελενδρίου – Λεμεσού και από εκεί νότια και δυτικά κατά μήκος το πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 



Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6849. 

100. Το όριο της περιοχής αρχίζει από σημείο στον κύριο δρόμο Τριμίκληνης – Αγίου Μάμα όπου συμβάλλει 
χωματόδρομος που οδηγεί στη κοινότητα Καλού Χωριού˙ από εκεί προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή άλλου χωματόδρομου στην τοποθεσία ″Βατσελάς″ όπου 
βρίσκεται και η κυβερνητική διάτρηση˙ από εκεί νοτιοανατολικά, νοτιοδυτικά και νότια κατά μήκος 
χωματόδρομου μέχρι τις τοποθεσίες ″Πίσω Αργάκι″ και ″Κιδωνιές″ όπου τελειώνει ο πιο πάνω χωματόδρομος 
και από εκεί εκτείνεται ακριβώς νότια σ΄ ευθεία γραμμή μέχρι τον κύριο δρόμο Καπηλειού – Αγίου Μάμα στην 
τοποθεσία "Κοκκινόγια"˙ από εκεί βορειοδυτικά, βόρεια και βορειοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6852. 

101. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το κοιμητήριο της κοινότητας Δωρού˙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος των ηλεκτρικών καλωδίων υψηλής τάσεως της Α.Η.Κ. μέχρι τον παλαιό δρόμο Συλίκου 
– Λάνειας στην τοποθεσία "Μαραθεύτης" της κοινότητας Λάνειας˙ από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες "Χαψαράτζια", "Εσσώκαμπος" και "Καλάθαινα" 
μέχρι τον κύριο δρόμο Τριμίκλινης - Λεμεσού˙ από εκεί συνεχίζει με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί νοτιοδυτικά στην κοινότητα 
Δωρού˙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική, δυτική, βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση μέχρι το σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6853. 

102. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Πύργου˙ από εκεί προχωρεί  με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου (οδός 28

ης
 Οκτωβρίου) και στη συνέχεια χωματόδρομου που οδηγεί στην 

τοποθεσία ″Ορνιθάς″, μέχρι τη συμβολή με χωματόδρομο του Αναδασμού στην τοποθεσία ″Κάμπος του Παπά″˙ 
από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή χωματόδρομου 
που με νότια κατεύθυνση οδηγεί στη κοινότητα Μονής˙ από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ″Κοκκινόκαμπος″, ″Παναΐρκα″ και ″Σύκο″ της κοινότητας 
Μοναγρουλλίου, μέχρι τη συμβολή χωματόδρομου στην τοποθεσία ″Σιηλουρόκαμπος″˙ από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία 
″Καφκάλα του Στεφανή″ και καταλήγει στο χωματόδρομο που οδηγεί στην κοινότητα Μοναγρουλλίου˙ από εκεί 
με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ″Λαόνι 
της Μοσφιλιάς″ και ″Βρύση του Κουμή″ μέχρι το χωματόδρομο που με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, 
περνώντας από τις τοποθεσίες ″Πικέρμηδες″ και ″Αμπελοκήπια″, οδηγεί στο χοιροστάσιο του Αρμένη στην 
τοποθεσία ″Παπάγιαννης″ και στο λατομείο της Ε.Μ.Ε.˙ προχωρεί κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
μέχρι τη συμβολή με άλλο χωματόδρομο που με νότια κατεύθυνση οδηγεί στον κύριο δρόμο Ασγάτας – 
Μοναγρουλλίου - Λεμεσού˙ από εκεί προχωρεί κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις 
τοποθεσίες ″Λουβίνες″, ″Καλοσιή″ και ″Απόκλειστη″ και το κοινοτικό γήπεδο Μοναγρουλλίου και καταλήγει στον 
κύριο δρόμο Ασγάτας – Μοναγρουλλίου - Λεμεσού˙ από εκεί με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τον παλαιό αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού˙ από εκεί προχωρεί με 
νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω παλαιού αυτοκινητόδρομου μέχρι το γεφύρι της 
Μονής˙ από εκεί συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου που οδηγεί στον νέο 
αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού και από εκεί με βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
χωματόδρομου που οδηγεί στην κοινότητα Πύργου περνώντας από τις τοποθεσίες ″Κηπί″, ″Αγία Μαρίνα″, 
″Κηπιά″ και ″Πέτσα″ και καταλήγει σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο (οδός Λεοναρίσσου) ο οποίος με βορειοδυτική 
κατεύθυνση οδηγεί στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6854. 

103.  Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λεμεσού – Μοναγρουλλίου – Ασγάτας (οδός 
Φιλίας) και της οδού Κερύνειας˙ από εκεί προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω οδού 
μέχρι την οδό Παύλου Λιασίδη˙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω οδού μέχρι την 
οδό Μιχάλη Σαλαχώρη˙ από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω οδού μέχρι την οδό 
Ανεξαρτησίας˙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω οδού μέχρι την οδό Ρυζιών˙ από 
εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω οδού μέχρι την οδό Αγίων Αναργύρων˙ από εκεί με 
νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω οδού μέχρι τον κύριο δρόμο Λεμεσού – 
Μοναγρουλλίου – Ασγάτας και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
μέχρι το σημείο αρχής.    
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6855. 

104. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το κοιμητήριο της κοινότητας Αρακαπά και προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση 
κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αρακαπά – Συκόπετρας· σε απόσταση 1400 μέτρων περίπου 
στρέφεται ανατολικά, διασταυρώνει τον ποταμό Καρυδάκι (Συκόπετρας) και προχωρεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του αργακιού του Ανδριού μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί από την τοποθεσία 
″Ανδριού″ στον κύριο δρόμο Επταγώνιας - Αρακαπά˙ από εκεί συνεχίζει με νοτιοδυτική, νοτιοανατολική και 
νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία "Πούμπουρος" 
μέχρι τον κύριο δρόμο Επταγωνιάς – Αρακαπά και από εκεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι 
το σημείο αρχής. 



Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6856. 

105. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του χωματόδρομου του νέου Κοιμητηρίου Αψιούς με το 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αψιούς – Μονής Αμιρούς· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη Μονή Αμιρούς και στη συνέχεια με βορειοανατολική, νότια και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του ίδιου πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες 
"Πυρά" και "Μιτσικόριδο" της κοινότητας Αψιούς και "Κόρωνος" και "Ρότσος του Μαλού" της κοινότητας 
Μαθικολώνης μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο που οδηγεί από την κοινότητα Μαθικολώνης στην 
κοινότητα Ακρούντας στην τοποθεσία "Άγγουλος"· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι το αργάκι ″Βρυσίν του Λαβούδη″· από εκεί προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω αργακιού και σταματά σε απόσταση 300 μέτρων περίπου· από εκεί εκτείνεται με ανατολική 
κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι τον κύριο δρόμο Διερώνας – Ακρούντας - Λεμεσού· από εκεί με νότια, 
νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο στο γεφύρι του ποταμού Αμαθού, νότια της Ακρούντας· από εκεί με βορειοδυτική, 
δυτική και πάλι βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το αργάκι στην 
τοποθεσία ″Λινερή″˙ από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι το όριο του 
αναδασμού Ακρούντας˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ορίου μέχρι το αργάκι 
της Στυλλωμένης˙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι 
απόσταση 175 μέτρων περίπου˙ από εκεί εκτείνεται με βορειοδυτική κατεύθυνση σ΄ευθεία γραμμή 200 μέτρων 
περίπου, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στην τοποθεσία ″Μαθηκολωνήτικο″ και προεκτείνεται μέχρι το 
αργάκι στην τοποθεσία ″Καλή Τερατσιά″˙ από εκεί εκτείνεται βορειοδυτικά σ΄ευθεία γραμμή 700 μέτρων 
περίπου μέχρι τη συμβολή τριών χωματόδρομων στην τοποθεσία ″Μάντρα του Κονόμου″˙ από εκεί εκτείνεται 
βορειοδυτικά σ΄ευθεία γραμμή 640 μέτρων περίπου, μέχρι τη συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί ανατολικά 
στην τοποθεσία ″Ξύλα της Μηλιάς″ και μονοπατιού που οδηγεί βόρεια στην τοποθεσία ″Μαυροβούδια″˙ από εκεί 
προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία 
″Πυκνάδια″ μέχρι τη συμβολή μονοπατιού στην τοποθεσία ″Χαμένος″ κοντά στο κοιμητήριο της κοινότητας 
Μαθικολώνης˙ από εκεί εκτείνεται με βορειοδυτική κατεύθυνση και σ΄ευθεία γραμμή 1700 μέτρων περίπου μέχρι 
τη συμβολή του χωματόδρομου Αψιούς – Μαθικολώνης και μονοπατιού στην τοποθεσία ″Παλαιόμηλος″˙ από 
εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, νοτιοδυτική και πάλι βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Μαυρογιά", "Αγία Μαρίνα", "Βάρκα" και "Κουτσές" της 
κοινότητας Αψιούς και από το νέο κοιμητήριο Αψιούς μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6857. 

106. 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. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6858. 

107. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του παλαιού δρόμου Λεμεσού – Πάφου και του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στον κόλπο Πισσουρίου˙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, τον 
επονομαζόμενο ″δρόμο των Κούρβων″, που με δυτική κατεύθυνση καταλήγει στον παλαιό δρόμο Λεμεσού - 
Πάφου˙ από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το αργάκι 
του Βωβού˙ από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι να συναντήσει τα ηλεκτροφόρα 
καλώδια υψηλής τάσης της Α.Η.Κ. στην τοποθεσία ″Καμηλόστρατα″ και συγκεκριμένα τον πυλώνα με αρ. 101˙ 
από εκεί ακολουθεί ανατολική πορεία κατά μήκος των πιο πάνω ηλεκτροφόρων καλωδίων μέχρι τον παλαιό 
δρόμο Πάφου – Λεμεσού και συνεχίζει με νοτιοανατολική και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6859. 

108. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λεμεσού – Αγίου Αμβροσίου και του 
χωματόδρομου που οδηγεί στις τοποθεσίες ″Πάνω Κτήρι″ της κοινότητας Αγίου Αμβροσίου και ″Βρύσες″ της 
κοινότητας Πάνω Κυβίδων˙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ″Μερσίνα″ και ″Μούττη″ μέχρι το μονοπάτι που με ανατολική 
κατεύθυνση οδηγεί στην τοποθεσία ″Πάνω Κτήρι″˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 
μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί από την κοινότητα Πάχνας και την τοποθεσία ″Συτζέλλα″ στην κοινότητα του 
Αγίου Αμβροσίου, στο σημείο όπου αυτός διασταυρώνει τον ποταμό ″Σιαπάνη″, στην τοποθεσία ″Πλευρά του 
Χάρερη″ της κοινότητας Αγίου Αμβροσίου˙ από εκεί προχωρεί κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που 
περνά από το παρεκκλήσι της Αγίας Ελισάβετ και τις τοποθεσίες ″Μοσφιλερά″, ″Καριωτό″ και ″Ζαΐμης″, φτάνει 



μέχρι την κοινότητα Αγίου Αμβροσίου και από εκεί συνεχίζει με ανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
κύριου δρόμου Αγίου Αμβροσίου – Λεμεσού μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6861. 

109. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου που με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση 
οδηγεί στις τοποθεσίες ″Παλιοληνούδες″ και ″Αφάμης″ της κοινότητας Κοιλανίου και του ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου Μανδριών - Κοιλανίου˙ από εκεί προχωρεί με ανατολική, νότια, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή χωματόδρομου στην 
τοποθεσία ″Αγίασμα″ της κοινότητας Κοιλανίου˙ από εκεί προχωρεί 150 μέτρα περίπου νότια κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή άλλου χωματόδρομου και από εκεί συνεχίζει με νότια, 
βορειοδυτική, βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά 
από τις τοποθεσίες ″Σκουλλιά″, ″Πετρόνια″ και ″Παλιοληνούδες″ της κοινότητας Κοιλανίου και καταλήγει στο 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6864. 

110. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πάνω Κυβίδων - Στερακόβου στο σημείο όπου 
συμβάλλει χωματόδρομος που με δυτική κατεύθυνση οδηγεί στα παρεκκλήσια του Αγίου Ακίνδυνου και της 
Παναγίας Περαχωρίτισσας˙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια χωματόδρομου μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία "Πεύκοι 
Πυκνοί" που με δυτική κατεύθυνση οδηγεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Ευσταθίου˙ από εκεί προχωρεί κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το παρεκκλήσι του Αγίου Ευσταθίου και συνεχίζει με βορειοδυτική 
κατεύθυνση σε ευθεία γραμμή μέχρι το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου˙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική 
και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου που οδηγεί στην κοινότητα Πάνω Κυβίδων, περνώντας 
από τις τοποθεσίες "Άγιος Γεώργιος", "Βαθιά Κοιλάδα", "Γιαννού", "Κλειουφάς", "Χρυσομηλιά" και "Πετρερά", για 
να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6866. 

111. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Εστιατόριο ″Άγιος Γεώργιος Αλαμάνου″˙ από εκεί με βόρεια κατεύθυνση 
κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου μέχρι τη 
συμβολή νέου χωματόδρομου που με ανατολική κατεύθυνση οδηγεί στην ακτή του Κυβερνήτη˙ από εκεί με 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που 
οδηγεί στο εστιατόριο ″Ακτή του Σωφρωνίου″˙ από εκεί με ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το πιο πάνω εστιατόριο και από εκεί με νοτιοδυτική και δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος της ακτογραμμής μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6868. 

112. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του αργακιού “Διπλοαρκάτζι" με τον κύριο δρόμο Κελλακίου - 
Επταγώνιας και από εκεί προχωρεί 200 μέτρα, με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου 
μέχρι το χωματόδρομο που με ανατολική κατεύθυνση οδηγεί στις τοποθεσίες  "Λιβάδια", "Σπαλαθωτός" και 
"Καλαμιόνας"· από εκεί με ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
μέχρι το αργάκι "Διπλοαρκάτζι" και από εκεί με δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι το 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6927.  

113. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Επταγώνειας και από εκεί προχωρεί 1500 μέτρα περίπου, με 
βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Επταγώνειας-Ακαπνού, μέχρι 
τη συμβολή χωματόδρομου, στην τοποθεσία "Μοναστήρκα"· από εκεί  με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 900 μέτρων 
περίπου· από εκεί με βορειοδυτική, δυτική και πάλι βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Καταλύματα", "Λιβάδια", "΄Ανεδρα" και "Φρακτάδες", μέχρι τη 
συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο παρά το κοιμητήριο της κοινότητας  Επταγώνιας και από εκεί με 
βόρεια κατεύθυνση μέχρι την πιο πάνω κοινότητα όπου βρίσκεται και το σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6928. 

114. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κυκλικό κόμβο Αγίου Αθανασίου στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-
Λεμεσού· από εκεί με βόρεια, βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του κύριου δρόμου 
που οδηγεί στην κοινότητα Μαθικολώνης, περνώντας από το κοιμητήριο της Σφαλαγγιώτισσας, μέχρι τη 
συμβολή ασφαλτοστρωμένου δρόμου απέναντι της βορειοανατολικής γωνίας του πιο πάνω κοιμητηρίου· από 
εκεί προχωρεί με βορειοανατολική, νοτιοανατολική και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την κοινότητα Γερμασόγειας· από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου που οδηγεί στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, μέχρι τον 
πιο πάνω αυτοκινητόδρομο και από εκεί με βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
αυτοκινητόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6929. 

115. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί δυτικά στην τοποθεσία "Καλυφούδι" 
της κοινότητας Αγίου Μάμα και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αγίου Μάμα-Τριμήκληνης· από εκεί προχωρεί 
με δυτική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από 



τις τοποθεσίες "Αρκόκλημα", "Στέφανος" και "Καρβουνάς", μέχρι τη συμβολή άλλου χωματόδρομου στην 
τοποθεσία "Καλυφούδι", ο οποίος οδηγεί βορειοανατολικά στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Τριμήκληνης-Αγίου 
Μάμα· από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
που περνά από τις τοποθεσίες "Ραχόκαμπος" και "Ποτήρκας", μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Τριμήκληνης-Αγίου Μάμα και από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6931. 

116. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του δασικού χωματόδρομου που οδηγεί στην τοποθεσία 
"Κεράμη" και του κύριου δρόμου Λεμεσού-Σαϊττά-Καρβουνά, στην τοποθεσία "Μούττη του Αραγίτη" της 
κοινότητας Μονιάτη· από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω δασικού χωματόδρομου, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στην τοποθεσία "Σπήλιοι" και 
"Φίλαγρος"· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιό πάνω χωματόδρομου, μέχρι το 
αργάκι της Κεράμης· από εκεί με νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού, 
μέχρι τον κύριο δρόμο Καρβουνά-Σαϊττά-Λεμεσού και από εκεί συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6932. 

117. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί από την κοινότητα 
Αγριδιών στoν κύριο δρόμο Αγρού-Χανδριών και χωματόδρομου, 100 μέτρα περίπου νοτιοδυτικά του 
χωμάτινου φράγματος της κοινότητας Αγριδιών, στην τοποθεσία "Κατριτζίνα"· από εκεί προχωρεί με 
νοτιοανατολική, νότια και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του 
στην τοποθεσία "Καρκοπούλλι",  με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στον κύριο δρόμο Αγρού-
Χανδριών· από εκεί συνεχίζει με βόρεια και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες "Κακκαρίστρα" και "Δόμες", μέχρι το σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6934.  

118. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Χανδριών και τη συμβολή των κύριων δρομών Αγρού-
Χανδριών-Κυπερούντας και Χανδριών-Πολυστύπου· από εκεί προχωρεί με ανατολική και βόρεια κατεύθυνση 
κατά μήκος του κύριου δρόμου Χανδριών-Πολυστύπου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο κοντά στο 
παλαιό σφαγείο Χανδριών· από εκεί με νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, νότια και βορειοανατολική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία "Ψάθα", μέχρι τη συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία "Καμινάτζια", ο οποίος οδηγεί στον κύριο δρόμο Χανδριών-Πολυστύπου· 
από εκεί προχωρεί με ανατολική, νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιό πανω χωματόδρομου, 
μέχρι τον κύριο δρόμο Αγριδιών-Χανδριών και από εκεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση μέχρι 
το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6935.  

119. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί από την κοινότητα 
Αγίου Παύλου στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και του αργακιού του Στύρακα· από εκεί προχωρεί με 
βορειοδυτική, βορειοανατολική, βόρεια και πάλι βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού 
που περνά από την τοποθεσία "Φτανή", μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία "Στύρακας"· από εκεί συνεχίζει 
με νοτιοανατολική, βορειοανατολική και πάλι νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία "Αγκαθερή", μέχρι τη συμβολή άλλου χωματόδρομου στην 
τοποθεσία "Λιβάδα", σε απόσταση 830 μέτρων περίπου,  ο οποίος οδηγεί στην κοινότητα Αγίου Παύλου· από 
εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική, βορειοανατολική και πάλι νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες "Καλίτσας", "Λούρα" και "Κατάντρουκλος", μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αγίου Κωνσταντίνου-Αγίου Παύλου όπου βρίσκεται και το σημείο αρχής.      
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6940. 

120. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου στην τοποθεσία "Μηλλιάρης", ο οποίος οδηγεί 
στις τοποθεσίες "Τσαγγάρης" και "Κουζούλια" και στο νέο υδραγωγείο της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου και 
του ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου  δρόμου που οδηγεί από την κοινότητα Αγίου 
Κωνσταντίνου στην κοινότητα Συκόπετρας· από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, νότια, δυτική, 
βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω  χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες 
"Τσαγγάρης" και "Κουζούλια", μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αγίου Κωνσταντίνου-Συκόπετρας και από 
εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω  ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο 
αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6942. 

121. Το όριο της περιοχής αρχίζει σε απόσταση 1220 μέτρων ανατολικά της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, στην 
τοποθεσία "Κοκκινόχωμα", από τη συμβολή του  χωματόδρομου που με νότια κατεύθυνση οδηγεί από την 
κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου στην κοινότητα Αρακαπά και χωματόδρομου που οδηγεί ανατολικά, στις 
τοποθεσίες  "Κοκκινόγια" και "Μισίδκια"· από εκεί  προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί νοτιοδυτικά,  στην τοποθεσία "Μονή"· από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω  χωματόδρομου μέχρι το χωματόδρομο που γίνεται  
μονοπάτι  και οδηγεί στον χωματόδρομο Αγίου Κωνσταντίνου-Αρακαπά· από εκεί με βόρεια και δυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και μονοπατιού, μέχρι το χωματόδρομο Αρακαπά-Αγίου 



Κωνσταντίνου και από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το 
σημείο αρχής.      
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6943. 

122. Το όριο της  περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί νοτιοδυτικά στις τοποθεσίες "Καμένα 
Σπίτια" και "Πεύκα" με τον κύριο δρόμο Λεμεσού-Ζωοπηγής-Αγρού, κοντά στο Οινοποιείο-Μουσείο Ζωοπηγής· 
από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την 
τοποθεσία "Ψαθκιά", και σε απόσταση 340 μέτρων περίπου, στρέφεται βορειοδυτικά και προχωρεί κατά μήκος 
μονοπατιού που οδηγεί στην τοποθεσία "Μοναργά" και σε άλλο χωματόδρομο ο οποίος οδηγεί από την πιο 
πάνω τοποθεσία στην κοινότητα Ζωοπηγής· από εκεί προχωρεί με δυτική,  βόρεια και ανατολική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνώντας από την τοποθεσία "Βοανός", μέχρι τον κύριο δρόμο 
Αγρού-Ζωοπηγής-Λεμεσού και από εκεί με ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.    
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6944. 

123. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα 
Αψιούς και του κύριου δρόμου Λεμεσού-Γεράσας - Αγρού· από εκεί προχωρεί ανατολικά, βορειοανατολικά και 
νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στην 
Αντένα της CYTA και  στην τοποθεσία "Ράνι"· από εκεί με νοτιοδυτική, νότια, βορειοδυτική, νοτιοδυτική και 
δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Ματσούκας", 
"Ευρετή", "Πλευρά", και "Ράνι", μέχρι το αργάκι των Κουφαργάκων· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση  κατά 
μήκος του πιο πάνω αργακιού, μέχρι τον κύριο δρόμο Λεμεσού-Γεράσας-Αγρού και από εκεί με βόρεια και 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου  δρόμου, μέχρι το σημείο αρχής.     
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6945. 

124. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Λάνειας και από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, 
βορειοανατολική και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από το γήπεδο 
της κοινότητας, μέχρι τον κύριο δρόμο Λεμεσού –Πλατρών· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στην περιοχή αναδασμού Λάνειας σε 
απόσταση 370 μέτρων περίπου· από εκεί με βορειοδυτική, ανατολική και νοτιοανατολική, κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου ο οποίος περνά από τις τοποθεσίες, "Καμίνια" και "Λευκούρες" μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία "Ούππος"· από εκεί προχωρεί κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, με βορειοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες "Γιαννάκενα" 
και "Ασπρογή", μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο που οδηγεί από το παρεκκλήσι  της Παναγίας του 
Βαλανά στη κοινότητα Λάνειας· από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τον κύριο δρόμο 
Λεμεσού-Λάνειας και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6946. 

125. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Δημοτικό Σχολείο της κοινότητας Σωτήρας και από εκεί προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος  του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα Ζανακιάς 
και σταματά σε απόσταση 600 μέτρων· από εκεί εκτείνεται με νοτιοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 
450 μέτρων, μέχρι το χωματόδρομο στις τοποθεσίες "Λιμνιά" και  "Τήλλυρος"· από εκεί με νοτιοδυτική, 
ανατολική, νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την 
τοποθεσία "Πλάκες", μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Καντού-Σωτήρας και από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.     
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6948. 

126. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου, στην τοποθεσία "Σκλοινίτζια" της κοινότητας 
Πάχνας, ο οποίος οδηγεί ανατολικά,  στον κύριο δρόμο Λεμεσού-Πάνω Κυβίδων-Πάχνας, και χωματόδρομου 
που οδηγεί στον υποσταθμό της CΥΤΑ, και την κοινότητα Πάχνας· από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική, δυτική 
και παλι νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου ο οποίος περνά 
από τις τοποθεσίες "Μαστρούθκια" και "Κολύμπια" μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 
2080 μέτρων περίπου, στην τοποθεσία "Κολύβες"· από εκεί συνεχίζει με βορειοδυτική, νοτιοανατολική και πάλι 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία "Κληματερή" και φτάνει 
μέχρι τον ποταμό Χαποτάμι· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι 
το αργάκι στην τοποθεσία "Κουλέντιες"· από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω αργακιού και συνεχίζει κατά μήκος παράλληλου χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία "Πλάκα" 
και καταλήγει στην τοποθεσία "Σκλοινίτζια" όπου βρίσκεται και το σημείο αρχής.     
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6950. 

127. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Παρεκκλησιάς· από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, 
βορειοανατολική, βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Λεμεσού-Παρεκκλησιάς-
Κελλακίου, μέχρι τη συμβολή χωματόδρομου, στην τοποθεσία "Αρκοφοινιτζιά", ο οποίος οδηγεί ανατολικά, στο 
βοηθητικό γήπεδο Παρεκκλησιάς· από εκεί με ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία "Μισολάονα", μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που 
οδηγεί από την κοινότητα Παρεκκλησιάς στην τοποθεσία "Μαζόκαμπος"· από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο, 



στην τοποθεσία "Κάμπος του Στρατουρά", ο οποίος οδηγεί νοτιοανατολικά προς την κοινότητα Πύργου· από 
εκεί με ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου και στη συνέχεια 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που περνά από τις τοποθεσίες "Χιλιδόνια", "Αμπέλια" και "Δήμματα", φτάνει στην 
κοινότητα Πύργου και καταλήγει σε συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πύργου-Παρεκκλησιάς· από εκεί 
συνεχίζει με βορειοδυτική, δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής·  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6951. 

128. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το κοινοτικό γήπεδο της κοινότητας Κυπερούντας· από εκεί προχωρεί με 
νοτιοανατολική, δυτική, νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου που οδηγεί στο 
σκυβαλότοπο και στο Σκοπευτήριο της Κυπερούντας, περνώντας από την τοποθεσία "Πηγή", μέχρι τη συμβολή 
δρόμου από μπετόν που με βορειοδυτική κατεύθυνση οδηγεί στις τοποθεσίες "Πετέλλι" και "Πιρικκής"· από εκεί 
προχωρεί με βορειοδυτική, δυτική και πάλι βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου από 
μπετόν, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στην τοποθεσία "Πετέλλι" ο οποίος οδηγεί  βόρεια στην 
τοποθεσία "Ροτσιά", την αποθήκη ανακυκλωμένου νερού του βιολογικού σταθμού, την αντένα τηλεπικοινωνιών 
της ΜΤΝ και το κοινοτικό γήπεδο της Κυπερούντας· από εκεί συνεχίζει με βόρεια, βορειοανατολική, νότια, 
βορειοανατολική, νοτιοανατολική, βορειοανατολική, και βορειοδυτική,  βορειοανατολική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία «Κοκκινόχωμα», μέχρι το 
σημείο αρχής.      
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6954. 

129. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το παρεκκλήσι της Αγίας Μαύρης της κοινότητας Κοιλανίου· από εκεί 
προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Κοιλανίου-Πέραπεδι-Λεμεσού μέχρι τη 
συμβολή ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα Συλίκου· από εκεί με νοτιοανατολική, 
βορειοανατολική, νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση  κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου 
μέχρι τη συμβολή χωματόδρομου, στην τοποθεσία "Καμένος  Κάμπος", σε απόσταση 1000 μέτρων περίπου·  
από εκεί με νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, ανατολική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Λετρία" και "Λιβαδερή", μέχρι τη συμβολή του στην τοποθεσία 
«Περάτης» με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πέραπεδι-Λόφου· από εκεί συνεχίζει με νότια και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο 
Λεμεσού-Λόφου-Αγίου Θεράποντος· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στην τοποθεσία "Γερωνιές"·  από εκεί με 
δυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία 
«Ανεμικά» της κοινότητας Λόφου και σταματά σε απόσταση 1 χλμ. περίπου· από το σημείο αυτό εκτείνεται 
βόρεια σε ευθεία γραμμή 480 μέτρων περίπου, μέχρι τον Κρυό Ποταμό, απ’ όπου αρχίζει χωματόδρομος ο 
οποίος οδηγεί βόρεια στα παρεκκλήσια της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Μαρίνας· από 
εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες  
"Κολωνούδες", "Κατοσιή" και "Λιγκρού", μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία 
"Ασώματος", ο οποίος οδηγεί στον κύριο δρόμο Βουνίου-Κοιλανίου-Πέραπεδι· από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τον κύριο δρόμο Βουνίου-Κοιλανίου-Πέραπεδι, 
στην τοποθεσία "Πλατύφυλλος" και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.             
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6955. 

130. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας στον δρόμο Λεμεσού-Λευκωσίας· από 
εκεί προχωρεί με βορειοδυτική και βόρεια  κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Λεμεσού- Ακρούντας, 
μέχρι τη συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Φοινικαριών· από εκεί προχωρεί 
με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και σταματά σε 
απόσταση 740 μέτρων περίπου· από εκεί συνεχίζει με νότια κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 1820 μέτρων 
περίπου, μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία "Γαλευτήρι"· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία 
γραμμή 675 μέτρων περίπου, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στην τοποθεσία "Κορφή"· από εκεί με νότια 
και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία 
"Κολλατζιές" και  το κοινοτικό γήπεδο Μουτταγιάκας, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην 
κοινότητα Μουτταγιάκας και στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού· από εκεί με ανατολική, νότια, 
νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τον 
αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού και από εκεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω  αυτοκινητόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6958. 

131. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου στην τοποθεσία «Συρκιές», ο οποίος οδηγεί στο 
ξυλογέφυρο του ποταμού της  Αυδήμου και στην κοινότητα Ανώγυρας και του κύριου δρόμου Λεμεσού-
Αυδήμου-Πάχνας· από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου και 
σταματά σε απόσταση 650 μέτρων περίπου· από εκεί εκτείνεται δυτικά σ’ ευθεία γραμμή 560 μέτρων περίπου, 
μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί νότια, στο ύψωμα των Μαντάλων και στην κοινότητα Αυδήμου· από εκεί 
προχωρεί με νοτιοδυτική, νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που 
περνά από τις τοποθεσίες  "Κάμπος της Παλιοσποράς", "Ξερολίβαδα", "Βικλίν", ύψωμα των Μαντάλων και 
"Αναστασιά" μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αυδήμου-Αγίου Θωμά· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 



που οδηγεί στην κοινότητα Ανώγυρας· από εκεί προχωρεί 1270 μέτρα περίπου, με βορειοδυτική κατεύθυνση,  
μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία "Τραπεζιά"· από εκεί με βορειοδυτική,  ανατολική και πάλι βόρειοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Αλωνάτζια", "Κάμπος 
του Θωμά", "Παραχός", "Πηγάδες" και συμβάλλει με ασφαλτοστρωμένο δρόμο στην τοποθεσία  "Λιβάδια", μέχρι 
την κοινότητα Ανώγυρας· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος ασφαλτοστρωμένου και στη 
συνέχεια  χωμάτινου δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες "Εξω Φραχτή" και "Άγιος Ιωάννης», μέχρι το 
αργάκι στην τοποθεσία "Λιτσιθκιάς"· από εκεί προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του ίδιου 
χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή άλλου χωματόδρομου σε απόσταση 395 μέτρων περίπου· από εκεί προχωρεί 
με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Πέρα 
Λιτσιθκιάς", "Παστελλάδες" και "Πούγγα", μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί από την κοινότητα Ανώγυρας στο 
ξυλογέφυρο του ποταμού της Αυδήμου και τον κύριο δρόμο Πάχνας-Αυδήμου-Λεμεσού· απο εκεί προχωρεί με 
βορειοανατολική, νοτιοανατολική, ανατολική, βόρεια και πάλι ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Κάτσηδες", "Κάγκελλα", "Καμένη" και από το ξυλογέφυρο, μέχρι 
το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6962. 

132. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί στο παλαιό νοσοκομείο του 
μεταλλείου Αμιάντου και του κύριου δρόμου Καρβουνά-Τροόδους· από εκεί εκτείνεται νότια και σε ευθεία 
γραμμή 290 μέτρων περίπου, μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία "Νεάπολη"· από εκεί συνεχίζει με νότια, 
βορειοδυτική και πάλι νότια και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την 
τοποθεσία "Αγίου Μάμα Κουρεμένου" και συνεχίζει με δυτική, βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του ίδιου χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες, "Fiber Mill", "King Harman", "Μούττη του Λιβαδιού" 
και "Αλμυρολίβαδο" και καταλήγει στον κύριο δρόμο Τροόδους-Καρβουνά· από εκεί προχωρεί με 
βορειοανατολική, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι το 
σημείο αρχής.       
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6963.  

133. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Καρβουνά-Κυπερούντας-Χανδριών και του 
ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου που οδηγεί στην υδατοδεξαμενή της κοινότητας 
Κυπερούντας· από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική, δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω δρόμου μέχρι τη δυτικότερη γωνία της υδατοδεξαμενής στην τοποθεσία "Λαξιά της Καμπάνας" απ’ όπου 
συνεχίζει κατά μήκος άλλου χωματόδρομου που με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, οδηγεί στην 
τοποθεσία "Φραχτή" σε απόσταση 725 μέτρων περίπου· από εκεί προεκτείνεται σ΄ ευθεία γραμμή 155 μέτρων 
περίπου μέχρι τη συμβολή δύο χωματόδρομων κοντά στον ποταμό των Καρδάμων· από εκεί προχωρεί με 
βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του βορειότερου από τους δύο πιο πάνω χωματόδρομους 
και παράλληλα του ποταμού, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 860 μέτρων περίπου, 
στην τοποθεσία "Χαλοσπιθκιές", ο οποίος οδηγεί στον κύριο δρόμο Καρβουνά-Κυπερούντας-Χανδριών· από 
εκεί προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, διασχίζοντας τον 
ποταμό, μέχρι τον κύριο δρόμο Καρβουνά-Κυπερούντας-Χανδριών και από εκεί συνεχίζει με βορειοανατολική 
και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6964. 

134. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή ασφαλτοστρωμένου και στη συνεχεία χωμάτινου δρόμου που 
οδηγεί στην τοποθεσία "Καμένος Σταυρός" και στον περιφραγμένο χώρο του Μάξιμου και του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου ΄Υψωνα-Φράγματος Κούρρη-Λόφου· από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην τοποθεσία "Καμένος Σταυρός" και 
σταματά σε απόσταση 1540 μέτρων περίπου· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση και σε απόσταση 220 μέτρων 
περίπου, κατά μήκος του φτέρους, μέχρι το  αργάκι στην τοποθεσία "Πλευρά των Καμινιών"· από εκεί με 
ανατολική, νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Λόφου-Φράγματος Κούρρη-Ύψωνα και από εκεί με ανατολική και νότια κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.     
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6965. 

135. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Πάνω Κυβίδων - Στερακόβου 
και του χωματόδρομου που οδηγεί στα παρεκκλήσια Αγίου Ακινδύνου και Παναγίας Περαχωρίτισσας· από εκεί 
προχωρεί περίπου 216 μέτρα δυτικά, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στην τοποθεσία “Βρύσες”· από εκεί 
προχωρεί με βόρεια και βορειοανατολική και στη συνέχεια δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία “Πλεύρα του Πέρνου” και φτάνει μέχρι το 
χωματόδρομο που οδηγεί νοτιοανατολικά στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πάνω Κιβίδων – Στερακόβου κοντά 
στις τοποθεσίες “Βότα” και “Χατζή Νικόλας”· από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου και φτάνει  μέχρι τον πιο πάνω ασφαλτοστρωμένο δρόμο κατά μήκος του οποίου 
προχωρεί  με νοτιοδυτική κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7043.  

136. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου της κοινότητας Κάτω Πλατρών∙ από εκεί 
προχωρεί με βορειοανατολική, ανατολική και πάλι βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου 
Μανδριών - Κάτω Πλατρών - Πάνω Πλατρών μέχρι τη συμβολή του με την οδό Φανερωμένης της κοινότητας 
Κάτω Πλατρών∙ από εκεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω οδού και στη 



συνέχεια χωματόδρομου ο οποίος με δυτική, νότια και πάλι δυτική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες 
“Κλειδίνες” και “Καλά Τζιλάθκια”  οδηγεί στον κύριο δρόμο Μανδριών - Κάτω Πλατρών - Πάνω Πλατρών και από 
εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7044. 

137. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Αγίου Μάμα˙από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική και νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Αγίου Μάμα – Κορφής – Λεμεσού μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο στην τοποθεσία “Λιβαδερή”, ο οποίος  οδηγεί νοτιοδυτικά στις τοποθεσίες “Τράχωνας” και 
“Γεράμπελα”˙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το 
αργάκι των Γεραμπέλων˙από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατέυθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω αργακιού μέχρι το τέλος του από όπου εκτείνεται με νοτιοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 100 
μέτρων περίπου, μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία “Ξερόν ΄Ορος” και “Μοσφιλέτι”˙ από εκεί συνεχίζει με 
νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την 
τοποθεσία “Μερσινάκι” μέχρι το χωματόδρομο σε απόσταση 770 μέτρων, που οδηγεί από την κοινότητα 
Λάνειας στην εκκλησία της Παναγίας του Βαλανά και στην κοινότητα Αγίου Μάμα και από εκεί, με 
βορειοανατολική, νοτιοανατολική, βόρεια και πάλι βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι το σημείο αρχής.     
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7048.  

138. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λεμεσού – Σαϊττά – Πέρα Πεδί και του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στις κοινότητες Κουκάς και Συλίκου˙από εκεί προχωρεί περίπου 730 
μέτρα, με νότια και νοτιοανατολική και πάλι νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, μέχρι το χωματόδρομο (στην αρχή ασφαλτοστρωμένο) που οδηγεί από την Κουκά στον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Λόφου – Πέρα Πεδί˙ από εκεί με νότια και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία “Κακοσκάλια” μέχρι τον πιο πάνω ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο˙ από εκεί συνεχίζει με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τον κύριο δρόμο Πέρα Πεδί – Σαϊττά – Λεμεσού και από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.      
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7049.  

139. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου 
με τον κύριο δρόμο Λεμεσού - Φασούλας˙ από εκεί προχωρεί 375 μέτρα περίπου, με δυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το χωματόδρομο στο αργάκι του Αγίου Δημήτριου˙από εκεί 
προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες 
“Λιμνιά”, “Πυκνός”, “Πυρογιές”, “Κκαφάι” και “Βυζάτζι” μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί από το 
Σπιτάλι στη Φασούλα˙από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Φασούλας – Λεμεσού και από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7050.  

140. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Επταγώνιας - Αρακαπά και του 
νέου ασφαλτοστρωμένου δρόμου Επταγώνιας - Λεμεσού˙ από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω νέου δρόμου μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία “Κοντογύρι”,  που με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση οδηγεί στην τοποθεσία “Ρκάτζηδες” ή “Κάτζηδες”˙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι την τοποθεσία “Ρκάτζηδες”˙ από εκεί συνεχίζει με βορειοδυτική, βόρεια, 
ανατολική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες 
“Ακριάδες”, “Κάττα”, “Λαξιά του Λούκα”, “Μαζερή” και “Λαόνιν του Λατσιού” και καταλήγει στον κύριο δρόμο 
Αρακαπά – Επταγώνιας, απέναντι από το Περιφερειακό Δημοτικό Ιαματικής˙ από εκεί προχωρεί με ανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7051.  

141. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Επταγώνιας και από εκεί προχωρεί με νότια και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Επταγώνιας – Κελλακίου – Λεμεσού μέχρι την κοινότητα Κελλακίου˙ 
από εκεί προχωρεί 1550 μέτρα περίπου νοτιοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή 
του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο στην τοποθεσία “Ανηφόρα”˙ από εκεί συνεχίζει με δυτική, νοτιοδυτική, 
βορειοδυτική, βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου μέχρι την κοινότητα Πραστειού Κελλακίου˙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί από την κοινότητα Πραστειού Κελλακίου στην κοινότητα 
Κελλακίου μέχρι την τοποθεσία “Λούκκος”  και το νέο ασφαλτοστρωμένο δρόμο Λεμεσού - Επταγώνιας˙ από 
εκεί προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω νέου ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τον 
κύριο δρόμο Αρακαπά – Επταγώνιας κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση μέχρι το 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7052.  

142. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον οικισμό  “Αθρακός”˙ από εκεί 
προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Καλού 
Χωριού -  Αθρακού – Αρακαπά˙από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το αργάκι του Σκόλη που αποτελεί διοικητικό όριο των κοινοτήτων Καλού 



Χωριού και Αρακαπά˙από εκεί προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού και σε 
απόσταση 350 μέτρων εκτείνεται ανατολικά και σε ευθεία γραμμή μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί από την  
κοινότητα Αρακαπά στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου˙ από εκεί συνεχίζει  με ανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες “Φιλιππούθκια”, “Σταυρός” και “Κάψαλος” 
μέχρι το αργάκι στην τοποθεσία “Τζιρκακού”, από όπου εκτείνεται με ανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία 
γραμμή μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία “Καμηλάρης”  της κοινότητας Αρακαπά˙ από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες 
“Φτερίτζια”, “Δκιόσμιδες” και “Χαλοσπιθκιά” μέχρι τη διασταύρωση τεσσάρων χωματόδρομων στην τοποθεσία 
“Περβολούθκια”˙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί στην 
τοποθεσία “Ελιοχώρι” και στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Καλού Χωριού – Αθρακού – Αρακαπά˙  από εκεί με 
νότιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι το χωματόδρομο στις 
τοποθεσίες “Δήμμα του Φράγκου” και “Ανεφανή”˙ από εκεί με νότια, νοτιοδυτική, βορειοανατολική και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί στην τοποθεσία “Ναρήδες”, μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία “Γωνιά”˙ από εκεί, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που με βορειοδυτική, νοτιοδυτική, βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση, φτάνει μέχρι τον 
υδατοφράκτη Αρακαπά και τον ποταμό Αθρακό˙από εκεί συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
ποταμού Αθρακού μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί από τον οικισμό “Αθρακός” στον κύριο δρόμο Λεμεσού – 
Καλού Χωριού – Αγίου Παύλου και από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
μέχρι το σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7054.  

143. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Κελλακίου και τη συμβολή του κύριου δρόμου Λεμεσού – 
Κελλακίου – Επταγώνιας και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα Κλωναρίου˙ από εκεί 
προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι το 
χωματόδρομο στην τοποθεσία “Μεταξειό” ο οποίος  με νοτιοανατολική κατεύθυνση οδηγεί στον κύριο δρόμο 
Κελλακίου - Σανίδας˙από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος  του πιο πάνω χωματόδρομου που 
περνά από την τοποθεσία “Παναγία του Γλωσσά”, μέχρι τον κύριο δρόμο Κελλακίου - Σανίδας˙ από εκεί 
προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι την τοποθεσία 
“Σουμάτζια” και απόσταση 185 μέτρων, από όπου στρέφεται νότια και εκτείνεται σε ευθεία γραμμή μέχρι το 
δασικό ορόσημο F.C. 94, στην τοποθεσία “Μούττη του Σαματζιού”, της κοινότητας Σανίδας˙ από εκεί εκτείνεται 
με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος της οροθετικής γραμμής του Δάσους Λεμεσού που περνά από τα δασικά 
ορόσημα F.C. 93 και F.C. 92, μέχρι τον παλαιό δρόμο Λεμεσού - Κελλακίου˙ από εκεί προχωρεί κατά μήκος του 
πιο πάνω παλαιού δρόμου μέχρι τον κύριο δρόμο Λεμεσού – Κελλακίου - Επταγώνιας κατά μήκος του οποίου 
προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7055.  

144. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Πλατρών – Λεμεσού και χωματόδρομου που 
οδηγεί στην τοποθεσία “Μερσινάτζι” και στον ποταμό Κούρρη˙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική, βορειοδυτική 
και τέλος δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες “Κιλάδα 
του Ακλαδού”,  “Λαξιές του Μαύρου”, “Λαξιά του Σιαχαττή”, “Λαξιά του Ομέρη” και “Καμπί” της κοινότητας 
Άλασσας, μέχρι την τοποθεσία “Μερσινάτζι” της κοινότητας Μοναγρίου και τον ποταμό Κούρρη˙ απο εκεί 
συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι το αργάκι στην τοποθεσία “Βασίλεια” 
ανατολικά του μοναστηριού της Παναγίας Αμασγού ( ή Μονασκού)˙από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τον κύριο δρόμο Πλατρών – Λεμεσού από όπου συνεχιζει με νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
 Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7056.  

145. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Αγίου Θεοδώρου – Αγίου Ιωάννη – Αγρού και 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στο κοινοτικό γήπεδο Αγίου Ιωάννη˙ από εκεί προχωρεί με 
νοτιοανατολική, βορειοανατολική και πάλι νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στην τοποθεσία “Λαξιά”˙ από εκεί συνεχίζει 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου ο οποίος περνά ανατολικά του κοινοτικού γηπέδου και με νότια, 
νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, περνώντας επίσης από τις τοποθεσίες “Φλουρίκα” και 
“Πιφάνης”, καταλήγει στον κύριο δρόμο Αγίου Θεοδώρου – Αγίου Ιωάννη – Αγρού και από εκεί συνεχίζει με 
νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7057.  

146. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Αγίου Παύλου και από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση, 
κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα Καλού Χωριού, μέχρι τη συμβολή του 
με χωματόδρομο στην τοποθεσία “Παμπατζερόν” ο οποίος οδηγεί βορειοδυτικά, στην τοποθεσία 
“Πετράγγουρα”˙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική, νότια, δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία “Μανόλης” μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο στην τοποθεσία “Καψάλα”˙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία “Ελιές της Μαύρης”, μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο 
που οδηγεί από την τοποθεσία “Στύρακας” στην κοινότητα Αγίου Παύλου και από εκεί με νοτιοανατολική και 
νότιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7058.  



147. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Αρακαπά – Καλού Χωριού και χωματόδρομου 
που οδηγεί στην τοποθεσία “Απλώματα”˙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά  μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι  το χωματόδρομο στην τοποθεσία “Στερατζιές” που οδηγεί νότια στον κύριο 
δρόμο Αρακαπά – Καλού Χωριού˙ από εκεί με βορειοανατολική, νότια,  ανατολική, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική 
και πάλι νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες 
“Νερόν Καλοτζαιρινόν” και “Αρκατζελούθκια” και καταλήγει στον κύριο δρόμο Αρακαπά – Καλού Χωριού κατά 
μήκος του οποίου προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7059.   

148. Περιοχή Α: Περιλαμβάνει τις χιονοδρομικές πίστες της βόρειας πλευράς της βουνοπλαγιάς του Ολύμπου, στο 
δάσος Τροόδους, North Face I (Δίας) και North Face II (΄Ηρα), καθώς και έκταση σε απόσταση 200 μέτρων 
κατά μήκος και εκατέρωθεν κάθε πίστας. 
Περιοχή Β: Περιλαμβάνει τις χιονοδρομικές πίστες της νότιας βουνοπλαγιάς του Ολύμπου – τοποθεσία “Μούττη 
της Παλιάς Χώρας” στο δάσος Τροόδους – Sun Valley I (Αφροδίτη) και Sun Valley II (Ερμής), καθώς και έκταση 
σε απόσταση 200 μέτρων κατά μήκος και εκατέρωθεν κάθε πίστας. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7086.  

149. Το όριο της περιοχής αρχίζει από σημείο επί του κύριου δρόμου Παρεκκλησιάς – Αγίου Τύχωνα – Λεμεσού, 
στην τοποθεσία “Λιβάδια”, όπου ο πιο πάνω κύριος δρόμος διασχίζει αργάκι∙  από εκεί προχωρεί 1180 μέτρα, 
με νοτιοανατολική κατεύθυνση,  κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού, μέχρι το χωματόδρομο  στην τοποθεσία 
“Μαρτίνες”∙  από εκεί προχωρεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά 
από τις τοποθεσίες “Καμένες” και “Αμπαταργάτζια” και καταλήγει σε άλλο χωματόδρομο που οδηγεί από την 
κοινότητα Αγίου Τύχωνα στον κύριο δρόμο Λεμεσού – Αγίου Τύχωνα – Παρεκκλησσιάς∙ από εκεί προχωρεί με 
βόρεια κατεύθυνση  κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια με βορειοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.    
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7119.     

150. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την έξοδο του κύριου δρόμου Σούνι- Ζανακιά – Σωτήρας – Λεμεσού στον νέο 
αυτοκινητόδρομο Πάφου - Λεμεσού∙ από εκεί προχωρεί 1720 μέτρα περίπου, με νοτιοανατολική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί νότια, στην τοποθεσία 
“Λατσίδκια” της κοινότητας Επισκοπής∙ από εκεί προχωρεί με νότια, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τα διοικητικά όρια της Βρετανικής Βάσης 
Επισκοπής∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος των πιο πάνω διοικητικών ορίων 
μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού∙ από εκεί προχωρεί 
με βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, 
μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού και το σημείο αρχής.    
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7120. 

151. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Βάσας Κελλακίου και προχωρεί με δυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος της ασφαλτοστρωμένης οδού 28ης Οκτωβρίου, μέχρι τη συμβολή της με την ασφαλτοστρωμένη οδό 
Αγιόπετρας, που οδηγεί στο κοιμητήριο της πιο πάνω κοινότητας και συνεχίζει χωματόδρομος που οδηγεί στο 
παρεκκλήσι της Παναγίας της Βόσσιαινας∙ από την πιο πάνω συμβολή, προχωρεί με βόρεια, ανατολική, 
νοτιοανατολική, ανατολική, βόρεια, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση,  κατά μήκος της πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένης οδού και στη συνέχεια χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες “Αρκομιτσικόρυδο”, 
“Πετροβούναρα”, “Βούππα”, “Βασιώτικον”, “Λαξιά του Κωστή” και “Παναγία”, μέχρι το παρεκκλήσι της Παναγίας  
της Βόσσιαινας∙ από εκεί συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του ίδιου χωματόδρομου και σε 
απόσταση 370 μέτρων, στην τοποθεσία “Ποκατώμυλοι”,  στρέφεται νοτιοανατολικά και προχωρεί κατά μήκος 
άλλου χωματόδρομου, μέχρι το αργάκι της Παναγίας, στην τοποθεσία “Περβόλια της Αγιόπετρας”∙ από εκεί 
προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού, μέχρι το χωματόδρομο, στην 
τοποθεσία “Βούφες”, που  οδηγεί νότια στην κοινότητα Βάσας Κελλακίου∙ από εκεί προχωρεί με νότια, 
νοτιοδυτική και  δυτική  κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω  χωματόδρομου,   που περνά από τις 
τοποθεσίες “Αρκάππηδες”, “Φυτά της Καλής”, “Περιβόλια”, “Ζωρζής”, “Πλατάνια” και “Νεραντζιές” μέχρι τη 
κοινότητα Βάσας Κελλακίου όπου και το σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7122.  

152. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λεμεσού – Σαϊττά – Πέρα Πεδί και του κύριου 
δρόμου Πλατρών – Λεμεσού∙ από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Πλατρών 
– Λεμεσού, μέχρι την τοποθεσία  “Αναφανή” και “Μουσούλλα” της κοινότητας Τριμίκληνης, σε απόσταση 3600 
μέτρων περίπου∙ από εκεί εκτείνεται νοτιοδυτικά σε ευθεία γραμμή 400 μέτρων, μέχρι το σημείο όπου 
χωματόδρομος που συμβάλλει με τον παλαιό δρόμο Λάνειας – Συλίκου (χωματόδρομος) διασχίζει το αργάκι 
“Διόνυσος” και οδηγεί βόρεια στην τοποθεσία “Τουμπάναινα”∙ από εκεί προχωρεί με βόρεια, βορειοδυτική και 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες 
“Λούρες”, “Πατταλού” και “Μηλούδες” της κοινότητας “Τριμίκληνης, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στην 
τοποθεσία “Τουμπάναινα”, δυτικά του ποταμού Κούρρη, ο οποίος οδηγεί δυτικά, στην κοινότητα Κουκάς∙ από 
εκεί προχωρεί με βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά 
από τις τοποθεσίες “Μερσίνια”, “Περατικού” και “Κατσαρκάρης” μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο 
στην τοποθεσία “Πουζόσμανος”, της κοινότητας Κουκάς∙ από εκεί με βορειοανατολική, βορειοδυτική, ανατολική 
και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου 



δρόμου, που περνά από τις τοποθεσίες “Σκάσματα”, “Ζακάκι”, “Αρνιάδες” της κοινότητας Κουκάς , “Μαΐδια” και 
“Μπραΐμηδες” της κοινότητας Μονιάτη, μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Πέρα Πεδί – Σαϊττά – Λεμεσού 
κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7124.  

153. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο όπου ο κύριος δρόμος Λεμεσού – Αγίου Αμβροσίου – Βάσας 
Κοιλανίου διασχίζει τον ποταμό Μαλέττη∙ από εκεί κατευθύνεται νότια  προς την κοινότητα Βάσας Κοιλανίου, 
κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 350 μέτρων περίπου, ο οποίος 
οδηγεί βόρεια στις βουνοκορφές της Λαόνας∙ από εκεί προχωρεί με βόρεια, δυτική, βορειοδυτική δυτική, 
βορειοδυτική, νοτιοδυτική, βόρεια και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που 
περνά από τις τοποθεσίες “Παπά Βασίλης”, “Αγίος Γεωργίος”, “Καψάλια”, “Μακριές”, “Αθασούθκια”, 
“Αρσινιώτης” και “Μελάντζι”, μέχρι τη συμβολή  με άλλο χωματόδρομο, νότια της τοποθεσίας “Στερακούθκια”, ο 
οποίος οδηγεί ανατολικά στον ποταμό Μαλέττη∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική και ανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τον πιο πάνω ποταμό και παρακείμενο 
χωματόδρομο κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νότια κατεύθυνση, περνά από τις τοποθεσίες “Ραχόδου”, 
“Ατοφούλια” και “Άμμηδες” και καταλήγει στο σημείο αρχής.         
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7127. 

154. Το όριο της περιοχής αρχίζει στην τοποθεσία “Καμένος Εδρύς” της κοινότητας Γεράσας, από τη συμβολή 
χωματόδρομου που με βόρεια κατεύθυνση οδηγεί από την κοινότητα Γεράσας στην κοινότητα Καπηλειού και 
χωματόδρομου που οδηγεί βορειοανατολικά στην τοποθεσία “Καμινούθκια”∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική 
και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πρώτου πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις 
τοποθεσίες “Μαυρόγια”, “Λευκόβουνο” και “Κάψαλοι” και συμβάλλει με χωματόδρομο στην τοποθεσία 
“Κούτσουλλος”, ο οποίος οδηγεί ανατολικά στην τοποθεσία “Αργάκι των Μυροφόρων”∙ από εκεί προχωρεί με 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την τοποθεσία “Αργάκι των 
Μυροφόρων” και τη συμβολή του ομώνυμου αργακιού και χωματόδρομου∙ από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική, 
νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες 
“Περιστέρκα”, “Αγγούληδες” και “Βασί” και καταλήγει στο σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7129. 

155. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της οδού Κερύνειας στην κοινότητα Ασγάτας και του κύριου 
δρόμου Ασγάτας – Μοναγρουλλίου - Λεμεσού∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία “Σταυρί” που οδηγεί βορειοδυτικά στην 
τοποθεσία “Ασπρολάονα”∙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
μέχρι την τοποθεσία “Ασπρολάονα” και τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στα δεξιά, περίπου 65 μέτρα 
νότια της αντένας ΜΤΝ∙ από εκεί προχωρεί με ανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωμάτινου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου (οδός Φώτη Πίττα), μέχρι τη συμβολή του με την 
οδό Κερύνειας, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση για να καταλήξει στο σημείο 
αρχής.      
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7130.     

156. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της οδού Ιπποτών στην κοινότητα Ερήμης και του παλαιού 
δρόμου Λεμεσού – Πάφου, ανατολικά της γέφυρας του ποταμού Κούρρη∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω οδού μέχρι τη συμβολή της, σε απόσταση 210 μέτρων περίπου, με τα 
διοικητικά όρια της Βρετανικής Βάσης Ακρωτηρίου∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος των πιο πάνω διοικητικών ορίων μέχρι τη συμβολή τους με χωματόδρομο στην 
τοποθεσία “Παμπούλα” της κοινότητας Επισκοπής∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τον παλαιό δρόμο Πάφου – Λεμεσού, κατά μήκος 
του οποίου συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι το σημείο αρχής.    
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7131.     

157. Το όριο της περιοχής αρχίζει 250 μέτρα περίπου, δυτικά του ποταμού Λιμνάτη, από τη συμβολή του κύριου 
δρόμου Λεμεσού – Πλατρών και χωματόδρομου που οδηγεί στην κοινότητα Λιμνάτη∙ από εκεί με βόρεια, 
βορειοανατολική και πάλι βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες “Ζυγός”, “Κτιστός”, “Λούρες”, “Γραμμένες”, 
“Κοκκινόκαμπος”, “Βατίδκια”, “Αγία Μαρίνα” και “Κάτω Αλώνια”, μέχρι την κοινότητα Λιμνάτη∙ από εκεί με 
νοτιοανατολική, ανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τον 
κύριο δρόμο Καπηλειού – Κορφής, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νότια κατεύθυνση μέχρι την κοινότητα 
Κορφής∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου που οδηγεί από 
την πιο πάνω κοινότητα στην τοποθεσία “Πίτσιλλος”, περνώντας από τις τοποθεσίες “Λουτσιά”, “Καπνιστός” και 
“Πρωτοβόσιαινα”, μέχρι το μονοπάτι στην τοποθεσία “Πίτσιλλος” και σε απόσταση 2110 μέτρων περίπου∙ από 
εκεί με νοτιοανατολική, ανατολική και πάλι νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού 
που διασχίζει αργάκι  και συμβάλλει με χωματόδρομο ο οποίος οδηγεί από την κοινότητα Κορφής στον κύριο 
δρόμο Λεμεσού – Πλατρών∙ από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
μέχρι το αργάκι “Καρβουνάρης” στην τοποθεσία “Συκαλλίθκια”, σε απόσταση 470 μέτρων περίπου∙ από εκεί με 
δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι το χωματόδρομο που με νότια κατεύθυνση οδηγεί 
από την τοποθεσία “Μιάκρεμμος”  και το παρεκκλήσι της Αγίας Ελένης, στον κύριο δρόμο Λεμεσού – Πλατρών∙  
από εκεί συνεχίζει με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά 



από την τοποθεσία “Πλευρές της Ρασιερής”, μέχρι τον κύριο δρόμο Λεμεσού – Πλατρών και από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.          
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7132. 

158. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Αγίου Θεράποντος και από εκεί προχωρεί με ανατολική, 
νοτιοδυτική, νότια, βορειοδυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Λόφου – 
Αγίου Θεράποντος – Πάνω Κυβίδων,  μέχρι τη συμβολή χωματόδρομου στην τοποθεσία “Κορακιές” και σε 
απόσταση 610 μέτρων περίπου από τη γέφυρα του Κρυού Ποταμού∙ από εκεί προχωρεί 2720 μέτρα περίπου, 
με βορειοδυτική, νοτιοανατολική, βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
που περνά από τις τοποθεσίες “Βαϊνοπούλλα”, “Χολέτρι”, “Λαόνι Ψηλό” και “Άγιος Θεόδωρος”, μέχρι τη 
συμβολή χωματόδρομου στις τοποθεσίες “Ρέξιμο” και “Μύλοι”∙ από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου ο οποίος διασχίζει τον Κρύο Ποταμό και σε απόσταση 185 μέτρων συμβάλλει με 
άλλο χωματόδρομο κατά μήκος του οποίου προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση μέχρι την τοποθεσία 
“Περάτης” της κοινότητας Βουνίου∙ από εκεί διασχίζει ξανά τον πιο πάνω ποταμό και με νότια, νοτιοανατολική, 
δυτική, νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, πάντα κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνώντας από 
τις τοποθεσίες “Αφεντίνα”, “Λογκαρκές” και “Βαραχάς”, καταλήγει στο σημείο αρχής.      
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7133. 

159. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Παρεκκλησιάς, στη διασταύρωση του κύριου δρόμου Κελλακίου 
– Παρεκκλησιάς – Λεμεσού  (οδός Γρηγόρη Αυξεντίου) και του κύριου δρόμου Παρεκκλησιάς – Αγίου Τύχωνα 
(οδοί Μάρκου Δράκου και Βορείου Ηπείρου)∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω κύριου δρόμου (οδός Βορείου Ηπείρου) μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία “Λιβάδια”, σε απόσταση 
805 μέτρων περίπου∙ από εκεί προχωρεί με δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι το αργάκι στην τοποθεσία “Κάμπος τους Κρεμμούς”∙ από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι το νοτιοανατολικό σημείο του τεμαχίου 722 (φ/σχ. LIV. 
30), σε απόσταση 17 μέτρων περίπου∙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή, μέχρι τη 
συμβολή της οδού Πέτρου Προκοπίου και του κύριου δρόμου Κελλακίου – Παρεκκλησιάς – Λεμεσού, κατά 
μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής.    
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7203.     

160. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αγίου 
Θεράπωντος - ΄Αλασσας, στην τοποθεσία “΄Αγιος Σίδερος” και “Κλήμα του Τίλλιρου”, της κοινότητας Αγίου 
Θεράπωντος• από εκεί προχωρεί με δυτική, νοτιοανατολική, νότια και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου που διασταυρώνει τον Κρυό Ποταμό και περνά από τις τοποθεσίες, “Κατεφή”, “Αργάκια”, 
“Αγία Θέκλη”, “Μερσίνα”, “Στρακωτά” και “Πέρα Φρακτή”, μέχρι την παλαιά, ακατοίκητη κοινότητα Κάτω 
Κιβίδων• από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, δυτική και πάλι βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 
χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες, “Τρανταφυλλιά”, “Μουσκάτα” και “Βουππί” της κοινότητας Κάτω 
Κιβίδων και “Κουσκούνι”, “Ξινάρκα” και “Ριζωτά” της κοινότητας Πάνω Κιβίδων, μέχρι τη συμβολή του στην 
τοποθεσία “Μιλιανός”, με χωματόδρομο που οδηγεί από την πιο πάνω κοινότητα στον Κρυό Ποταμό• από εκεί, 
με βορειοανατολική, βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά 
από τις τοποθεσίες “Αξέντης”, “Ελιοχώρι”, “Μούττη της Πέρνιάς” και “Καταλύματα”, μέχρι το χωματόδρομο στην 
τοποθεσία “Πλακωτή” και σε απόσταση 1650 μέτρων περίπου• από εκεί συνεχίζει με βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την όχθη του Κρυού Ποταμού, σε απόσταση 360 
μέτρων περίπου• από εκεί στρέφεται δυτικά, προχωρεί μέχρι να καλύψει απόσταση 200 μέτρων περίπου και 
εκτείνεται σε ευθεία γραμμή 100 μέτρων περίπου, μέχρι το παρεκκλήσι της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας• 
από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική, βόρεια, βορειοδυτική και πάλι βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος 
χωματόδρομου που οδηγεί από το πιο πάνω παρεκκλήσι στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αγίου Θεράπωντος – 
Άλασσας, περνώντας από τις τοποθεσίες “Πατιστόν”, “Σιφφόναρος” και “Τερατσιά ΄Ημερη”, μέχρι τον πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοανατολική, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική 
και πάλι νοτιοανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7231.  

161. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή δύο χωματόδρομων σε απόσταση 55 μέτρων περίπου, από τον 
κύριο δρόμο Λεμεσού – Βουνίου – Κοιλανίου, στην τοποθεσία “Αμπελίκια” της κοινότητας Βουνίου• από εκεί 
προχωρεί με βορειοδυτική, βόρεια, δυτική, βορειοανατολική, ανατολική και πάλι βορειοανατολική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του ενός από τους δύο πιο πάνω χωματόδρομους, που οδηγεί στην τοποθεσία “Κατσουρίνα” της 
κοινότητας Κοιλανίου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 4,5 χλμ περίπου, από το 
σημείο αρχής• από εκεί προχωρεί με νότια, νοτιοανατολική, βορειοανατολική και πάλι νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες “Ξεροκόλυμποι” και 
“Πικραθασιές”, της κοινότητας Κοιλανίου, μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 1500 μέτρων περίπου, ο οποίος 
οδηγεί στον κύριο δρόμο Λεμεσού – Βουνίου – Κοιλανίου•  από εκεί συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες, “Μούλοι”, “Λουβιές” και “Στενά” και 
καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7232.     

162. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου 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 
“Μονοβούνι” και στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πισσουρίου – Πλατανίστειας, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει 
με βορειοδυτική, βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7233.     

163. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Πλατανίστειας, στη συμβολή ασφαλτοστρωμένου και στη 
συνέχεια χωμάτινου δρόμου που οδηγεί βόρεια στην τοποθεσία “Λούρες” και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου 
Αγίου Θωμά – Πλατανίστειας-  Αλέκτορας• από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 170 μέτρων περίπου, ο 
οποίος οδηγεί στην τοποθεσία “Λιχιάς” και στην κοινότητα Αλέκτορας• από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική και 
δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες “Πετρερό” και 
“Gupsalar”, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 975 μέτρων περίπου, που οδηγεί 
βορειοανατολικά στην τοποθεσία “Λάκκος της Μεμινούς”• από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες, “Ρότσα Τρυπητή” και “Αμμάτι”, μέχρι 
τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, κοντά σε αργάκι και σε απόσταση 1330 μέτρων περίπου• από εκεί 
προχωρεί με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου και στη συνέχεια 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες, “Λούρες”, “Σπήλια” και “Γούππος” και καταλήγει 
στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7234.     

164. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στο λατομείο της 
εταιρείας MEDCON και του κύριου δρόμου Κελλακίου – Παρεκκλησιάς – Λεμεσού• από εκεί προχωρεί με νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το χωματόδρομο σε απόσταση 20 μέτρων περίπου, 
κατά μήκος του οποίου προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, περνά από την τοποθεσία “Κόλυμπος” και φτάνει 
μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία “Μούττη του Μιχαήλη”, της κοινότητας Παρεκκλησιάς• από εκεί 
συνεχίζει, με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που οδηγεί στο Δάσος 
Λεμεσού, περνώντας από την τοποθεσία “Αγγούλοι”, όπου διασχίζει αργάκι, μέχρι την τοποθεσία “Λαξιά της 
Αρκοσυκιάς”, στο πιο πάνω δάσος και σε απόσταση 1330 μέτρων περίπου• από εκεί προχωρεί με 
βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος μονοπατιού, μέχρι το πιο πάνω λατομείο, από 
όπου συνεχίζει με νοτιοανατολική, βορειοδυτική, ανατολική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του 
χωματόδρομου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στον κύριο δρόμο Κελλακίου – 
Παρεκκλησιάς – Λεμεσού και στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7236.   

165. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Πεντακώμου• από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική, νότια και 
πάλι νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Γύψου και Καρπασίας και στη συνέχεια χωματόδρομου, 
μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί από το λατομείο της ΠΕΛΕΤΙΚΟ  στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού• 
από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τον πιο 
πάνω παλαιό δρόμο, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τον παλαιό 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Λεμεσού – Πεντακώμου, σε απόσταση 1670 μέτρων περίπου• από εκεί προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια οδού 
Παναγίας Νεροφορούσας, και καταλήγει στο σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7237.     

166. 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. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7241.     



167. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λεμεσού – Παλόδειας – Καλού Χωριού (οδός 
Σπύρου Κυπριανού) και της ασφαλτοστρωμένης οδού Κύπρου Λοϊζίδη, της κοινότητας Καλού Χωριού• από εκεί 
προχωρεί με ανατολική, βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και 
στη συνέχεια χωματόδρομου, μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία “Κουπέ” και σε απόσταση 920 μέτρων 
περίπου• από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, καλύπτοντας απόσταση 540 μέτρων περίπου, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί από την 
τοποθεσία “Πασκαλής”, της κοινότητας Καλού Χωριού, στον κύριο δρόμο Λουβαρά – Παλόδειας – Λεμεσού• 
από εκεί με δυτική, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που 
περνά από την τοποθεσία “Χοιροπούλης”, της κοινότητας Λουβαρά, μέχρι τον πιο πάνω κύριο δρόμο, στην 
τοποθεσία “Σαμάκια”, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τον κύριο δρόμο 
Λεμεσού – Παλόδειας – Καλού Χωριού και από εκεί συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω κύριου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7243.     

168.  Το όριο της περιοχής αρχίζει από το γεφύρι στη συμβολή του  ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αγίου Νικολάου – 
Μανδριών – Κάτω Πλατρών και του κύριου δρόμου Μανδρίων – Κάτω Πλατρών – Πάνω Πλατρών• από εκεί 
προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος αργακιού στην τοποθεσία “Μηνιάτης”, της κοινότητας Κάτω 
Πλατρών, μέχρι τη συμβολή τριών χωματόδρομων, σε απόσταση 1050 μέτρων περίπου· από εκεί προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί από την τοποθεσία “Αργάκι της 
Βαθιάς” στην κοινότητα Κάτω Πλατρών, μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία “Γερομόναχος” και σε 
απόσταση 390 μέτρων περίπου• από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την οδό Μαζόκαμπου (χωματόδρομος) της κοινότητας Φοινιού, κατά μήκος του 
οποίου προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τον κύριο δρόμο Φοινιού – Κάτω Πλατρών (οδός 
Στέλιου Περικλέους, της κοινότητας Φοινιού)• από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική  κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω κύριου δρόμου, που περνά μέσα από την κοινότητα Κάτω Πλατρών, μέχρι τον κύριο δρόμο Πάνω 
Πλατρών – Κάτω Πλατρών – Μανδριών  (οδός Αγίου Δημητρίου, της κοινότητας Κάτω Πλατρών), κατά μήκος 
του οποίου συνεχίζει με νοτιοδυτική  κατεύθυνση, για να καταλήξει στο σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό  7244.  

169. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί στην εγκαταλειμμένη κοινότητα Κάτω 
Κυβίδων και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αγίου Θεράποντος –  ΄Αλασσας – Λεμεσού, στην τοποθεσία 
ʺΚλήμα του Τίλλιρουʺ της κοινότητας Αγίου Θεράποντος∙ από εκεί προχωρεί με βόρεια, νοτιοανατολική και 
ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του, σε 
απόσταση 1700 μέτρων, περίπου, με ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο φράγμα του Κούρη και την 
κοινότητα ΄Υψωνα∙ από την πιο πάνω συμβολή, προχωρεί με δυτική, νότια, νοτιοανατολική, βορειοανατολική, 
νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι το 
χωματόδρομο στην τοποθεσία ʺΚυρκακούδιʺ, της κοινότητας Αγίου Θεράποντος, κατά μήκος του οποίου 
συνεχίζει με νοτιοδυτική δυτική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική, δυτική, βόρεια και πάλι δυτική κατεύθυνση, 
περνώντας από τις τοποθεσίες ʺΦοίνικαςʺ και ʺΖάμπα του Χρυσομίταʺ, μέχρι το χωματόδρομο,  στην τοποθεσία 
ʺΚοκκινογήʺ, που με νοτιοδυτική κατεύθυνση οδηγεί στην εγκαταλειμμένη κοινότητα Κάτω Κυβίδων∙ από εκεί 
προχωρεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική, βορειοδυτική, νοτιοανατολική και ανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία ʺΚατεφήʺ, της κοινότητας Κάτω Κυβίδων, 
διασταυρώνεται με τον Κρυό Ποταμό και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7291. 

170. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το δασικό ορόσημο αρ. 19 επί της ανατολικής πλευράς της οροθετικής 
γραμμής  του δάσους Καρδάμων, της κοινότητας Πελενδρίου∙ από εκεί προχωρεί με βόρεια, βορειοδυτική, 
βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου και στη συνέχεια 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου και σταματά σε απόσταση 1075 μέτρων περίπου, παρά το εμφιαλωτήριο νερού και 
τη συμβολή χωματόδρομου στην τοποθεσία ʺΚάρδαμαʺ∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και 
νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που 
περνά από τις τοποθεσίες ʺΣκαμνί του Καλογήρουʺ και ʺΒλούδιʺ και καταλήγει σε χωματόδρομο που οδηγεί στο 
δάσος Καρδάμων∙ από εκεί συνεχίζει με νοτιοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι το δασικό ορόσημο αρ. 19, όπου και το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7293.     

171. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των ασφαλτοστρωμένων δρόμων, Ανώγυρας – Δοράς και 
Ανώγυρας – Πάχνας∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική, βορειοδυτική και πάλι βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Ανώγυρας – Δοράς και φτάνοντας σε απόσταση 2400 
μέτρων, στρέφεται νοτιοανατολικά και σε ευθεία γραμμή 310 μέτρων, περίπου, μέχρι το χωματόδρομο στην 
τοποθεσία ʺΖεϊνέππηδεςʺ,  της κοινότητας Πάχνας∙  από εκεί συνεχίζει με βορειοανατολική, νοτιοανατολική και 
πάλι βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και καταλήγει στον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πάχνας – Ανώγυρας, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση για 
να καταλήξει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7294.  

172. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το γεφύρι του ποταμού ʺΧαποτάμιʺ  στον κύριο δρόμο Λεμεσού – Κιβίδων – 
Ομόδους, στην τοποθεσία ʺΚούντουροςʺ, της κοινότητας Κισσούσας∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική, βόρεια 



και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Ποταμιούς∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την πιο πάνω κοινότητα, από όπου 
συνεχίζει με βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Ποταμιούς – 
Ομόδους, μέχρι το χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΣτράτα του Μόδουʺ, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τον ποταμό ʺΧαποτάμιʺ και από εκεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του ποταμού, μέχρι το σημείο αρχής.    
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7295. 

173. Το όριο της περιοχής αρχίζει εντός του Δάσους Λεμεσού και από τη συμβολή χωματόδρομου που με βόρεια 
κατεύθυνση οδηγεί από την κοινότητα Φοινικαριών, στην κοινότητα Πραστειού Κελλακίου και χωματόδρομου 
που οδηγεί ανατολικά, στις τοποθεσίες ʺΧωμαδιάρηδεςʺ και ʺΝευκέςʺ,  της κοινότητας Παρεκκλησιάς∙ από την 
πιο πάνω συμβολή προχωρεί με ανατολική, βόρεια και πάλι ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
πρώτου χωματόδρομου, μέχρι την αντιπυρική λωρίδα και σε απόσταση 50 μέτρων, περίπου, βόρεια του 
δασικού οροσήμου με αριθμό 9 επί της ανατολικής οροθετικής γραμμής του Δάσους Λεμεσού∙ από εκεί 
προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής λωρίδας και στη συνέχεια 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΑρκολιερήʺ και ʺΧωμαδιάρηδεςʺ και καταλήγει σε 
χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΝευκέςʺ, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοδυτική και δυτική 
κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες, ʺΛαόνι της Παλλούραςʺ, ʺΜαζόβουνοςʺ και ʺΜαγκαλένηʺ, μέχρι το 
σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμού 7296. 

174. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση  χωματόδρομου, στην τοποθεσία  ʺΓούπποςʺ, της κοινότητας 
Ομόδους, ο οποίος, οδηγεί στην πιο πάνω κοινότητα, με τον ποταμό ʺΚαρυδάκιʺ (ʺΧαποτάμιʺ)∙ από εκεί 
προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού, μέχρι το χωματόδρομο στην 
τοποθεσία ʺΚαψάλιαʺ και σε απόσταση 1500 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με βόρεια, νοτιοανατολική, ανατολική, 
νοτιοανατολική και πάλι ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την 
τοποθεσία ʺΚοιτιάδεςʺ, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 1375 μέτρων, περίπου∙ από 
εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, νότια, πάλι νοτιοδυτική, νότια και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες  ʺΠολέμιʺ, ʺΚαμπί του Πολύκαρπουʺ, 
ʺΒρύση του Πουλέγκερηʺ, ʺΚούπετραʺ, ʺΒαβατσινιάʺ,  ʺΠλευρές του Μεσαρίτηʺ,  ʺΜοσσιλιάʺ και ʺΛαονάριαʺ, της 
πιο πάνω κοινότητας, μέχρι τον ποταμό ʺΚαρυδάκιʺ (ʺΧαποτάμιʺ), κατά μήκος του οποίου προχωρεί με βόρεια 
κατεύθυνση, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7297.  

175. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Καπηλειού, στη συμβολή του κύριου δρόμου Λεμεσού – 
Καπηλειού – Αγίου Μάμα και δρόμου από μπετόν που οδηγεί στην τοποθεσία ʺΓεράμπελαʺ, της κοινότητας 
Αγίου Μάμα∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω δρόμου από μπετόν και στη συνέχεια χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΚουσπαρήςʺ και 
ʺΧώμαʺ, μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία ʺΓωνιέςʺ∙  από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία ʺΚαστρούχιʺ και καταλήγει στον κύριο 
δρόμο Αγίου Μάμα – Καπηλειού – Λεμεσού, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση 
μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7299. 

176. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Λεμεσού – ΄Αλασσας – Αγίου 
Θεράποντος  και χωματόδρομου που οδηγεί στη μάντρα του Βρούντου και στην κοινότητα Λόφου∙ από εκεί 
προχωρεί με νότια, ανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι 
την πιο πάνω μάντρα, σε απόσταση 1885 μέτρων, περίπου∙ από εκεί εκτείνεται ακριβώς ανατολικά, σε ευθεία 
γραμμή, μέχρι το αργάκι του Αγίου Σίδερου∙ από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
αργακιού, μέχρι την τοποθεσία ʺΔιπλάργακοʺ, από όπου στρέφεται ανατολικά και προχωρεί κατά μήκος του 
αργακιού ʺΜιά  Αργάκιαʺ, με βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες 
ʺΓεώργηδεςʺ, ʺΧαχολήδεςʺ και ʺΠηγήʺ, μέχρι την τοποθεσία ʺΒατιέςʺ, από όπου συνεχίζει με βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος χωματόδρομου παράλληλου του πιο πάνω αργακιού, μέχρι το χωματόδρομο που 
οδηγεί από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Λεμεσού – ΄Αλασσας – Αγίου Θεράποντος, στην κοινότητα Λόφου∙ 
από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την πιο 
πάνω κοινότητα∙ από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του κύριου 
δρόμου Λόφου – ΄Αλασσας – Λεμεσού, μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 3200 μέτρων περίπου, ο οποίος 
οδηγεί στο παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας και τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Λεμεσού –΄Αλασσας – Αγίου 
Θεράποντος∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική, νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, περνώντας από το παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας, καθώς και τις τοποθεσίες ʺΧωματσιάʺ 
και ʺΑρωνίδιαʺ και καταλήγει στον πιο πάνω ασφαλτοστρωμένο δρόμο, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με 
δυτική, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι το σημείο αρχής.    
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7300.         

177. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κυρίου δρόμου Λεμεσού – Πλατρών και του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα ΄Αλασσας∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με την 



οδό Αγίου Νικολάου της κοινότητας ΄Αλασσας∙ από εκεί με νοτιοδυτική, βορειοδυτική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι το χωματόδρομο σε απόσταση 675 μέτρων, περίπου∙ από 
εκεί με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις 
τοποθεσίες  ʺΠαλιόμαντρα του Κουφούʺ και ʺΧάσανοςʺ και καταλήγει στο χωματόδρομο που οδηγεί στο 
βιολογικό σταθμό επεξεργασίας λημμάτων της κοινότητας ΄Αλασσας∙ από εκεί προχωρεί με ανατολική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τον πιο πάνω βιολογικό σταθμό 
και συνεχίζει μέχρι τον κύριο δρόμο Λεμεσού – Πλατρών, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου, με αύξοντα 
αριθμό 7301. 

178. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί από την κοινότητα Φασούλας, στην 
τοποθεσία  ʺΠοππούφιαʺ, της κοινότητας Αψιούς και στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αγίου Αθανασίου – 
Μαθικολώνης – Αψιούς και χωματόδρομου που οδηγεί από την κοινότητα Φασούλας στην τοποθεσία 
ʺΚουμάναʺ και την κοινότητα Αψιούς∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω δεύτερου χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΠλατιάʺ και ʺΣτύρακαςʺ, μέχρι χωματόδρομο, 
σε απόσταση 950 μέτρων περίπου∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία ʺΚαμίνιαʺ και καταλήγει στο χωματόδρομο που οδηγεί 
από την τοποθεσία ʺΠοππούφιαʺ και τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αγίου Αθανασίου – Μαθικολώνης – Αψιούς, 
στην κοινότητα Φασούλας∙ από εκεί συνεχίζει  με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και πάλι νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία ʺΠάνω Βρύσηʺ, μέχρι το 
σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7302.   

179. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λεμεσού – Παλόδειας (λεωφόρος Ελευθερίας)  
και χωματόδρομου που οδηγεί στο εκκλησάκι του Αγίου Τυθικού∙ από εκεί προχωρεί με δυτική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία ʺΠερνιέςʺ, του Δήμου 
Λεμεσού, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στην αντένα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, στην τοποθεσία 
ʺΑρκολιάʺ, της κοινότητας Παλόδειας∙  από εκεί συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια των πασσάλων με ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου, ξεκινώντας από τον ξύλινο πάσσαλο με αριθμό 2 2741, μέχρι τον ξύλινο πάσσαλο με 
αριθμό 14209/44 που βρίσκεται σε χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΠαμπακιέςʺ∙  από εκεί προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του χωματόδρομου και της οδού Καψάλων, της κοινότητας 
Παλόδειας, μέχρι τη λεωφόρο Νίκου Ευαγόρου, της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω λεωφόρου, μέχρι τη λεωφόρο Ελευθερίας, κατά μήκος της οποίας 
συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7303.    

180. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Διερώνας, στην συμβολή των οδών Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
ΙΙΙ και Θεσσαλονίκης∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της  
οδού Θεσσαλονίκης  μέχρι τον κύριο δρόμο Λεμεσού – Διερώνας – Αρακαπά∙ από εκεί προχωρεί, με 
βορειοδυτική, δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι τη συμβολή 
του με χωματόδρομο, σε απόσταση 615 μέτρων περίπου∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, βόρεια, 
βορειοανατολική, ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που 
περνά από τον παλαιό σκυβαλότοπο της κοινότητας Διερώνας και τις τοποθεσίες ʺΖιντίληςʺ, ʺΒαθιά του Ζιντίληʺ, 
ʺΣυκιέςʺ, ʺΚοκκινόγιαʺ και ʺΠλεύραʺ και καταλήγει στον κύριο δρόμο Αρακαπά – Διερώνας – Λεμεσού 
(Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ), κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με νοτιοανατολική, νότια και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7304.   

181. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Κλωναρίου, από όπου προχωρεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου που οδηγεί στην κοινότητα Ακαπνούς, περνώντας από τις τοποθεσίες 
ʺΣτρογγυλόςʺ, ʺΠλάκεςʺ και ʺΚούτσηδεςʺ, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί από την πιο πάνω κοινότητα στο 
εγκαταλειμμένο χωριό Βίκλα∙ από εκεί προχωρεί, με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία ʺΒουνάριʺ, μέχρι τη Βίκλα και από εκεί συνεχίζει, με νοτιοδυτική 
και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Βίκλας – Κλωναρίου, μέχρι το σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7305. 

182. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κύριο δρόμο Διερώνας – Ακρούντας – Λεμεσού, παρά τη γέφυρα του 
υδατοφράκτη Γερμασόγειας∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 215 μέτρων, 
περίπου∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες ʺΜάντρα του 
Πεύκουʺ και ʺΑγίασμαʺ, μέχρι τη συμβολή του, στην τοποθεσία ʺ Άγιος Γεώργιοςʺ, με χωματόδρομο και στη 
συνέχεια ασφαλτοστρωμένη οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, της κοινότητας Ακρούντας∙ από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και ασφαλτοστρωμένης οδού, μέχρι τη συμβολή της με 
την οδό Στυλιανού Λένα της πιο πάνω κοινότητας, κατά μήκος της οποίας προχωρεί με νότια και ανατολική 
κατεύθυνση, μέχρι την οδό Χαράλαμπου Μούσκου∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά 



μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι τον κύριο δρόμο Διερώνας – Ακρούντας – Λεμεσού, από όπου συνεχίζει με 
νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου και της δυτικής όχθης του υδατοφράκτη 
Γερμασόγειας και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7306.  

183. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί από την κοινότητα Μοναγρουλλίου 
στο λατόμείο της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρίας και την τοποθεσία ʺΕπίλαςʺ και χωματόδρομου που οδηγεί 
από την πιο πάνω κοινότητα   στην τοποθεσία ʺΠαλιοδράπιαʺ, της κοινότητας Πύργου∙ από εκεί προχωρεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω δεύτερου χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες 
ʺΒρύση του Κουμήʺ και ʺΛαόνι της Μοσφιλιάςʺ, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία 
ʺΤερατσούδιαʺ και σε απόσταση 1400 μέτρων περίπου∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική, βόρεια και 
ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΚάμπος του 
Μουσταφάʺ και ʺΚαλαμούδιʺ και καταλήγει  στο χωματόδρομο που οδηγεί από την κοινότητα Μοναγρουλλίου 
στο λατομείο της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρίας και την τοποθεσία ʺΕπίλαςʺ, κατά μήκος του οποίου 
συνεχίζει με νότια κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες ʺΛαόνι του Παπέττηʺ, ʺΧαλόροτσοςʺ,  
ʺΑμπελοκήπιαʺ και  ʺΠικέρμηδεςʺ και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7307. 

184. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κυκλικό κόμβο Μέσα Γειτονιάς και προχωρεί με δυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας Πάφου, μέχρι τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως∙ από εκεί με βόρεια 
κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Αγίας Φυλάξεως, του δήμου Λεμεσού και στη συνέχεια της οδού 1ης 
Απριλίου, μέχρι τη συμβολή της πιο πάνω οδού και της οδού Μύρρας, κατά μήκος της οποίας προχωρεί, με 
νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι την οδό Νηρηίδων∙ από  εκεί, με βόρεια κατεύθυνση, 
κατά μήκος της πιο πάνω οδού και από το τέλος της, συνεχίζει με ανατολική, νοτιοδυτική, ανατολική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην 
τοποθεσία ʺΛαξιέςʺ, βόρεια του Λυκείου Αγίας Φυλάξεως∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική και βόρεια 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία ʺΆγιος Δημήτρηςʺ της 
κοινότητας Φασούλας, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί από τον κύριο δρόμο Λεμεσού – Φασούλας, στην 
κοινότητα Παλόδειας, όπου συνεχίζει ως οδός Αγίου Δημητρίου∙ από εκεί, με νοτιοανατολική και 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τον κύριο δρόμο Φασούλας – 
Λεμεσού, από όπου συνεχίζει, με νοτιοανατολική και ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου και στη συνέχεια των οδών Χριστόδουλου Συμεωνίδη και Γεώργιου Καλογερόπουλου, για να καταλήξει 
στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7449.    

185. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Αγίας Άννας και Μακεδονίας στην κοινότητα Σπιταλιού∙ 
από εκεί, προχωρεί, με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω δεύτερης οδού και στη συνέχεια 
με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Ευριπίδη Νούρου,  μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αγίου 
Νικολάου, κατά μήκος της οποίας προχωρεί με νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη 
συμβολή της με χωματόδρομο, σε απόσταση 500 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με νοτιοανατολική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία ʺΠαλλούρεςʺ, της πιο πάνω 
κοινότητας, κατά μήκος του οποίου προχωρεί, με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι το 
χωματόδρομο που οδηγεί από την κοινότητα Παλόδειας, στην κοινότητα Σπιταλιού, σε απόσταση 490 μέτρων, 
περίπου. Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή 
του με την οδό Αγίας Άννας, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει, με βόρεια κατεύθυνση, και καταλήγει στο σημείο 
αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7450.   

186. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση των ασφαλτοστρωμένων δρόμων Λόφου – Πέρα Πεδίου και 
Κοιλανίου – Αγίας Μαύρης – Σιλίκου∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική, νότια, ανατολική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του δεύτερου πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και σταματά σε απόσταση 1 χλμ. 
περίπου∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος χωματόδρομου, μέχρι το τέλος 
του σε απόσταση 150 μέτρων, περίπου, από όπου προεκτείνεται ακριβώς δυτικά, σε ευθεία γραμμή 45 μέτρων, 
περίπου, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στην κοινότητα Σιλίκου∙ από εκεί συνεχίζει με νότια κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και φτάνοντας σε απόσταση 300 μέτρων περίπου, στην τοποθεσία 
ʺΚολόκαʺ, της πιο πάνω κοινότητας, εκτείνεται ακριβώς δυτικά, σε ευθεία γραμμή 190 μέτρων, περίπου, μέχρι 
το ασφαλτοστρωμένο δρόμο Λόφου – Πέρα Πεδίου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοδυτική, βόρεια 
και βορειοανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7452. 

187. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την υπόγεια διάβαση οχημάτων του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – 
Λεμεσού, παρά τη συμβολή του ποταμού Βουρνάρη (Πύργου), της κοινότητας Πύργου και του ποταμού Μονής∙ 
από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου και σε απόσταση 
780 μέτρων, περίπου, εκτείνεται, με βορειοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 100 μέτρων, περίπου, 
μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία ʺΛαξιά του Καλόγυρουʺ, της κοινότητας Πύργου∙ από εκεί προχωρεί με 
βόρεια, βορειοδυτική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που 
περνά από τις τοποθεσίες ʺΑθιάκιʺ, ʺΧωραφερήʺ, ʺΤερατσωτόʺ και ʺΑσπρογήʺ, της πιο πάνω κοινότητας, μέχρι 
την οδό Αγίου Γεωργίου∙ από εκεί, προχωρεί, με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού 



και της οδού Γρηγόρη Αυξεντίου, μέχρι την εκκλησία της Παναγίας της Νεροφορούσας και το οίκημα του 
Κοινοτικού Συμβουλίου Πύργου∙ από εκεί, προχωρεί με νότια και ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος των οδών 
Παναγίας Χρυσοπυργώτισσας και Ιφιγένειας και στη συνέχεια με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος των 
οδών Αγίας Μαρίνας και Βασιλικών, καθώς και ασφαλτοστρωμένου δρόμου, προέκταση της πιο πάνω οδού, 
που με νοτιοανατολική, νότια, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση καταλήγει στην οδό Λεοναρίσσου, της 
κοινότητας Μονής και από εκεί, συνεχίζει με ανατολική, νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος της 
πιο πάνω οδού και της προέκτασης της, που οδηγεί στην υπόγεια διάβαση οχημάτων, όπου βρίσκεται και το 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7453.  

188. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Ρήγαινας και Ελαιομύλου στην κοινότητα Πύργου∙ από 
εκεί προχωρεί με βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Ρήγαινας, μέχρι τη 
συμβολή της με χωματόδρομο σε απόσταση 1600 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με βορειοανατολική, βόρεια και 
ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο 
στην τοποθεσία ʺΤάμπαʺ, της πιο πάνω κοινότητας και σε απόσταση 985 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με νότια, 
νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την οδό Παύλου Λιασίδη της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί, με νότια και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την οδό 28ης Οκτωβρίου∙ από εκεί, με 
νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια, με δυτική και 
νότια κατεύθυνση, κατά μήκος των οδών Ανδρέα Νικολάου και Γρηγόρη Αυξεντίου, μέχρι τη συμβολή της πιο 
πάνω οδού και της οδού Ελαιομύλου, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση και 
καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7454.  

189. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του χωματόδρομου που οδηγεί από την κοινότητα Ακαπνούς, 
στην κοινότητα Λάγιας, με χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΑσπρογιάʺ, της κοινότητας Ακαπνούς∙ από εκεί, 
προχωρεί με βορειοανατολική, νοτιοανατολική, βορειοανατολική, νοτιοανατολική και πάλι βορειοανατολική, 
νότια, βορειοανατολική, νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που 
περνά από τις τοποθεσίες ʺΠευκάρι Ήμεροʺ και ʺΓλιάστρεςʺ, της κοινότητας Ακαπνούς, μέχρι το χωματόδρομο 
Λάγιας – Ακαπνούς, παρά τη Βρύση του Πισκόπου, μέσα στο Δάσος Ακαπνούς και από εκεί, συνεχίζει, με 
βορειοδυτική, νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από 
την τοποθεσία ʺΛασάνιʺ, της κοινότητας Ακαπνούς και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7455  .  

190. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του ποταμού στην τοποθεσία ʺΤσιλλάνοςʺ, της κοινότητας 
Καπηλειού και χωματόδρομου, που οδηγεί από την πιο πάνω κοινότητα στην κοινότητα Λιμνάτη∙ από εκεί, 
προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και σε απόσταση 70 μέτρων, 
περίπου, εκτείνεται με δυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 35 μέτρων, περίπου, μέχρι τη δυτική όχθη το 
ποταμού, στην τοποθεσία ʺΜαμμουκκιέςʺ της κοινότητας Λιμνάτη∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω δυτικής όχθης, περνώντας από την τοποθεσία Λιβάδια, της πιο πάνω 
κοινότητας, μέχρι το χωματόδρομο σε απόσταση 700 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία 
ʺΠισκοπειάʺ, της κοινότητας Αγίου Μάμα, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με βορειοδυτική, δυτική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες ʺΑνεντράδαʺ και ʺΚουτσόγιωργοςʺ, μέχρι τη συμβολή 
του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΜιτσήςʺ, της πιο πάνω κοινότητας και σε απόσταση 1415 μέτρων, 
περίπου∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική, νοτιοδυτική, βορειοδυτική, βορειοανατολική, ανατολική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες 
ʺΓρικέλλιʺ και ʺΑνεφανήʺ, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΜοσφιλέτιʺ,  της πιο 
πάνω κοινότητας και σε απόσταση 1350 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με νοτιοανατολική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΣκάσματαʺ, 
ʺΚοιλανάδεςʺ και ʺΑγίος Γεώργιοςʺ της κοινότητας Καπηλειού, μέχρι το χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΞερό 
΄Οροςʺ, της πιο πάνω κοινότητας και σε απόσταση 1840 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, συνεχίζει με 
νοτιοανατολική, βόρεια, ανατολική, νότια, νοτιοανατολική, νότια, βορειοδυτική, νοτιοανατολική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που οδηγεί από την κοινότητα Καπηλειού, στην 
κοινότητα Λιμνάτη περνώντας από τις τοποθεσίες ʺΚάννοςʺ και ʺΤσιλλάνοςʺ, της κοινότητας Καπηλειού και 
καταλήγει στο σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7456.   

191. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Προφήτη Ηλία και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, στην 
κοινότητα Λιμνάτη∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της δεύτερης πιο πάνω οδού, 
μέχρι την οδό Δημήτρη Χαραλάμπους, κατά μήκος της οποίας προχωρεί, με βόρεια κατεύθυνση, μέχρι την οδό 
Βασιλείου Αλεξάνδρου∙ από εκεί με βορειοδυτική, βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο 
πάνω οδού και των οδών Γρηγόρη Αυξεντίου και Γεώργιου Γρίβα Διγενή, μέχρι τη συμβολή της πιο πάνω οδού 
και της οδού Αγίου Επιφανίου∙ από εκεί, με βορειοανατολική, νοτιοανατολική, νότια και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και της οδού Στυλιανού Λένα, μέχρι τη συμβολή της πιο πάνω 
οδού, της οδού Δομνίκης Χαραλάμπους και χωματόδρομου, που οδηγεί στην τοποθεσία ʺΑργακιέςʺ, της πιο 
πάνω κοινότητας∙ από εκεί συνεχίζει, με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και 
σε απόσταση 100 μέτρων, περίπου, στρέφεται νότια και με νότια, νοτιοανατολική και πάλι νότια, νοτιοανατολική 



και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος χωματόδρομου, αργακιού και πάλι χωματόδρομου, περνώντας από την 
τοποθεσία ʺΠουχιαρτήδεςʺ, της πιο πάνω κοινότητας, φτάνει μέχρι την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 
(ασφαλτοστρωμένος δρόμος Καπηλειού – Λιμνάτη), κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με δυτική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7457.   

192. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου, στην τοποθεσία ʺΓαλινόςʺ και του κύριου δρόμου 
Λουβαρά – Παλόδειας – Λεμεσού, προέκταση της οδού Κωστάκη Ευαγόρου, σε απόσταση 755 μέτρων, 
περίπου, από τη συμβολή της πιο πάνω οδού και της λεωφόρου Κακομάλλη, της κοινότητας Λουβαρά∙ από 
εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι το χωματόδρομο, 
σε απόσταση 340 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με βορειοδυτική, δυτική και πάλι 
βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση, περνώντας από την τοποθεσία ʺΚράππηδεςʺ, της κοινότητας Λουβαρά, 
μέχρι τη συμβολή του, σε απόσταση 670 μέτρων, περίπου, με άλλο χωματόδρομο, ο οποίος οδηγεί από την 
τοποθεσία ʺΔασερήʺ, της κοινότητας Καλού Χωριού, στην κοινότητα Λουβαρά∙ από εκεί, με βόρεια, 
νοτιοανατολική, βορειοανατολική, ανατολική, βορειοανατολική, ανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΚατάσποραʺ, της κοινότητας 
Λουβαρά και σε απόσταση, 1090 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με νότια, νοτιοανατολική, 
νοτιοδυτική, νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7458.  

193. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το δίστρατο, παρά τα θερμοκήπια, στην τοποθεσία ʺΛαόναʺ, της κοινότητας 
Αρακαπά∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του ενός εκ των χωματόδρομων, 
που και οι δύο οδηγούν από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου στην κοινότητα Αρακαπά και περνώντας από 
την τοποθεσία ʺΑπλώματαʺ, σταματά σε απόσταση 760 μέτρων, περίπου, στην τοποθεσία ʺΝερό του Κύκκουʺ, 
της κοινότητας Αρακαπά∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος μονοπατιού, μέχρι το 
αργάκι, με το οποίο διασταυρώνεται και συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος άλλου μονοπατιού, 
στις παρυφές δενδροφυτεμένου περιβολιού, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στα θερμοκήπια, στην 
τοποθεσία ʺΚοκκινόροτσοςʺ∙ από εκεί, προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο που οδηγεί από την κοινότητα Αρακαπά στην 
κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, περνώντας από 
τις τοποθεσίες ʺΠερνεράʺ και ʺΛαόναʺ και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7459. 

194. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το γεφύρι του ποταμού του Αγίου Παύλου, επί του κύριου δρόμου Αγίου 
Κωνσταντίνου – Καλού Χωριού – Λουβαρά∙ από εκεί, προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω ποταμού, που περνά από τις τοποθεσίες ʺ΄Ανεδρεςʺ, ʺΤέρατσοςʺ και ʺΔόμεςʺ, της κοινότητας Αγίου 
Παύλου, μέχρι το γεφύρι του πιο πάνω ποταμού, επί του κύριου δρόμου Καλού Χωριού – Αγίου Παύλου – Αγίου 
Κωνσταντίνου, ανατολικά της κοινότητας Αγίου Παύλου∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, 
ανατολική, νότια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι τη συμβολή 
του με τον κύριο δρόμο Αγίου Κωνσταντίνου – Καλού Χωριού – Λουβαρά, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με 
νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, βορειοδυτική, νότια, δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7460.    

195. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Ανδρέα Γεωργίου και Θεόφιλου Γεωργιάδη, στην 
κοινότητα Διερώνας∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της δεύτερης πιο πάνω 
οδού και στη συνέχεια χωματόδρομου, μέχρι την τοποθεσία ʺΛακατόʺ της πιο πάνω κοινότητας και συνεχίζει με 
νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του ίδιου χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΣτραομούτσουνοςʺ∙ από εκεί, με νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, νότια, 
δυτική, νοτιοανατολική, βορειοδυτική, νοτιοανατολική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺ΄Εξω Μούττηʺ της πιο πάνω 
κοινότητας∙ από εκεί, με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από 
την τοποθεσία ʺΓερακόμουττηʺ, το κοινοτικό γήπεδο στην τοποθεσία ʺΑλώνιαʺ και τοποθεσίες, ʺΤρούλλος του 
Κώσταʺ και ʺΑγκάνθεςʺ, μέχρι την οδό Ανδρέα Γεωργίου, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με δυτική, 
βορειοανατολική και δυτική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7461.  

196. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το εξωκκλήσι της Αγίας Μαρίνας, στην τοποθεσία ʺΛάκκοιʺ, της κοινότητας 
Δωρού∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του μονοπατιού που οδηγεί από το πιο 
πάνω εξωκκλήσι, σε χωματόδρομο που συνδέει την πιο πάνω κοινότητα με την κοινότητα ΄Αλασσας και από 
εκεί, προεκτείνεται με βορειοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 340 μέτρων, περίπου, μέχρι το 
χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΜαυρόσπηλιοςʺ, της κοινότητας Δωρού∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική, 
νοτιοδυτική, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που 
περνά από τις τοποθεσίες ʺΞυλόβουνοςʺ, ʺΚοιλάδεςʺ και ʺΑψύςʺ, της πιο πάνω κοινότητας, μέχρι τη συμβολή 
του πιο πάνω χωματόδρομου και του χωματόδρομου ΄Αλασσας – Δωρού, στην τοποθεσία ʺΜούττη της 
Περνιάςʺ∙ από εκεί, με νοτιοανατολική, βορειοανατολική, νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, ανατολική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΠλύστρεςʺ και 



ʺΛάκκοςʺ, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στο εξωκκλήσι της Αγίας Μαρίνας, κατά μήκος του οποίου 
προχωρεί με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7462.    

197. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της οδού Βασίλι Καρπασίας και της λεωφόρου Γιαλούσας, στην 
κοινότητα Αυδήμου∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω 
λεωφόρου, μέχρι την αερογέφυρα, επί του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου∙ από εκεί προχωρεί με νότια 
κατεύθυνση, κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στον παλαιό δρόμο Λεμεσού – Πάφου, 
μέχρι το όριο των Βρεττανικών Βάσεων, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, 
μέχρι τον παλαιό κύριο δρόμο Λεμεσού – Πάφου∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω παλαιού κύριου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με τμήμα του προγενέστερου κύριου δρόμου 
Λεμεσού – Πάφου, από όπου προεκτείνεται, σε ευθεία γραμμή 75 μέτρων, περίπου, μέχρι χωματόδρομο, κατά 
μήκος του οποίου προχωρεί με νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τον αυτοκινητόδρομο 
Λεμεσού – Πάφου, τον οποίο διασταυρώνει και εκτείνεται μέχρι το τρίστρατο, κοντά σε πυλώνα υψηλής τάσης 
της Α.Η.Κ.∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του 
δυτικού χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Νισκιές» της κοινότητας Αυδήμου, μέχρι τη συμβολή 
του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Φατζιόλα», ο οποίος οδηγεί στην πιο πάνω κοινότητα∙ από εκεί 
προχωρεί  με βορειοανατολική, νοτιοανατολική και πάλι βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια, με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Βασίλη Καρπασίας, της 
κοινότητας Αυδήμου και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7551. 

198. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λεμεσού – Κοιμητηρίου Σφαλαγγιώτισσας – 
Μαθικολώνης και χωματόδρομου που οδηγεί στο μοναστήρι της Παναγίας της Σφαλαγγιώτισσας και σε 
απόσταση 3230 μέτρων, από τη διασταύρωση του πιο πάνω κύριου δρόμου και της λεωφόρου Οικονόμου 
Νικόλαου Μαρνέρου, του δήμου Αγίου Αθανασίου∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο πιο πάνω μοναστήρι∙ από εκεί 
προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του 
με χωματόδρομο, σε απόσταση 90 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοδυτική, 
βορειοανατολική, βόρεια, βορειοδυτική, βόρεια, δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, περνά από την τοποθεσία 
«Μερσίνι», του δήμου Αγίου Αθανασίου και φτάνει στις παρυφές λόφου, σε απόσταση 1130 μέτρων, περίπου∙ 
από εκεί προχωρεί με βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος των παρυφών του πιο πάνω λόφου, 
μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί προς την κοινότητα Μαθικολώνης και τον κύριο δρόμο Μαθικολώνης – 
Κοιμητηρίου Σφαλαγγιώτισσας – Λεμεσού∙ από εκεί με βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τον πιο πάνω κύριο δρόμο, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο χρώμα στο αντίτυπο το Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7552.   

199. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση της λεωφόρου Οικονόμου Νικόλαου Μαρνέρου και του 
κύριου δρόμου Λεμεσού – Κοιμητηρίου Σφαλαγγιώτισσας – Μαθικολώνης, (λεωφόρος Χαράλαμπου Ευαγόρου), 
βορειοανατολικά του πιο πάνω κοιμητηρίου∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, βόρεια και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι την ηλεκτροφόρα γραμμή καλωδίων υψηλής 
τάσης της ΑΗΚ, κατά μήκος της οποίας εκτείνεται με ανατολική κατεύθυνση, μέχρι τον πρώτο πυλώνα, από 
όπου εκτείνεται, με νοτιοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 600 μέτρων, περίπου, μέχρι το 
χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Πλατιά», του Δήμου Γερμασόγειας∙ από εκεί προχωρεί, με νοτιοδυτική, 
νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια 
οδού Αγίας Βαρβάρας, μέχρι την οδό Αγίας Ειρήνης, του πιο πάνω Δήμου και σε απόσταση 810 μέτρων 
περίπου∙ από εκεί, με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι τη λεωφόρο 
Οικονόμου Νικόλαου Μαρνέρου, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, και καταλήγει 
στο σημείο αρχής.    
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7553. 

200. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Επταγώνειας – Ακαπνούς και χαλικόστρωτου  
δρόμου, δυτικά του εξωκκλησιού της Παναγίας του Κάμπου, της κοινότητας Ακαπνούς∙ από εκεί, προχωρεί με 
βορειοανατολική, βόρεια, ανατολική, βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χαλικοστρωμένου και στη συνέχεια τσιμεντένιου και χωμάτινου δρόμου, που περνά δυτικά και βόρεια από το 
πιο πάνω εξωκκλήσι, και από την τοποθεσία «Αμπελούδια», της πιο πάνω κοινότητας και φτάνει μέχρι την 
τοποθεσία «Βελίνα», σε απόσταση 735 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής∙ από εκεί, προχωρεί με 
νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος μικρού χωματόδρομου, μέχρι το χωματόδρομο 
που οδηγεί στον κύριο δρόμο Ακαπνούς – Επταγώνειας∙ από εκεί προχωρεί με νοτιανατολική, νοτιοδυτική, και 
πάλι νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες 
«Βούππες», «Αλώνια» και «Κοκκινογή», της κοινότητας Ακαπνούς, μέχρι τον πιο πάνω κύριο δρόμο, κατά 
μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο χρώμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7554. 

201. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την εκκλησία του Αγίου Επιφανίου, στην κοινότητα Αψιούς∙ από εκεί 
προχωρεί, με βορειοανατολική, νοτιοανατολική και πάλι βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του κύριου δρόμου Αψιούς – Μαθικολώνης, μέχρι το χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Κλειδώματα» και 



σε απόσταση 615 μέτρων, περίπου, από τη συμβολή του πιο πάνω κύριου δρόμου και του ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου που οδηγεί στο μοναστήρι της Παναγίας Αμιρούς∙ από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική, βορειοδυτική, 
νοτιοδυτική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική, βορειοδυτική, βόρεια και πάλι βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες, «Βρύση», «Παμπούλες», «Γεροαμπελούδια», 
«Αγίασμα», «Μερσίνια» και «Μαζερά» και καταλήγει στην κοινότητα Αψιούς και στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7555. 

202. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Παρεκκλησιάς – Επταγώνειας – Μελίνης  και 
του κύριου δρόμου Επταγώνειας – Αρακαπά (οδός Χριστάκη Ζένιου και στη συνέχεια οδός Χαλαζίων)∙ από εκεί 
προχωρεί με δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω δεύτερου κύριου δρόμου, μέχρι 
χωματόδρομο, σε απόσταση 1380 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής∙ από εκεί, με βορειοανατολική, 
βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το αργάκι στην 
τοποθεσία «Λαπουνταριές» της κοινότητας Επταγώνειας∙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία 
γραμμή 200 μέτρων, περίπου, μέχρι το χωματόδρομο, προέκταση της οδού Κοκκίνων, της πιο πάνω 
κοινότητας, που οδηγεί στην κοινότητα Αρακαπά, στο σημείο συμβολής του πιο πάνω χωματόδρομου, με 
χωματόδρομο που οδηγεί στην τοποθεσία «Λιβάδι»∙ από εκεί προχωρεί, με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου Επταγώνειας – Αρακαπά, μέχρι το μονοπάτι, στην τοποθεσία «Πάμπελα» 
και σε απόσταση 140 μέτρων, περίπου∙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
μονοπατιού, μέχρι το αργάκι, σε απόσταση 125 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με βόρεια, 
βορειοανατολική, βόρεια, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι το χωματόδρομο στην 
τοποθεσία «Κόκκινες», ο οποίος οδηγεί από την κοινότητα Μελίνης και την τοποθεσία «Καμίνια», στην 
κοινότητα Επταγώνειας∙ από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 205 μέτρων, περίπου, κατά μήκος 
του οποίου προχωρεί, με βόρεια κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του με τη χωμάτινη οδό Λιδιά, της κοινότητας 
Επταγώνειας∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω χωμάτινης οδού, 
που περνά από τις τοποθεσίες «Λαξιές» και «Άγιος Γεώργιος» και φτάνει μέχρι τον κύριο δρόμο Μελίνης– 
Επταγώνειας – Παρεκκλησιάς, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση και καταλήγει στο 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7556. 

203. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την έξοδο προς την κοινότητα Ερήμης, από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – 
Πάφου, αμέσως μετά την αερογέφυρα, στην οποία καταλήγουν οι οδοί Τάσου Ισαάκ και Παρθενώνος, του 
Δήμου ΄Υψωνα∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του κύριου δρόμου, ο οποίος 
οδηγεί, από την πιο πάνω έξοδο και τον πιο πάνω αυτοκινητόδρομο, στην κοινότητα Ερήμης, από  όπου, ως 
οδός Πάφου, συνεχίζει με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τη γέφυρα του ποταμού Κούρη∙ από 
εκεί, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω γέφυρας, μέχρι τη συμβολή του 14ου δρόμου και της 
προέκτασης της οδού Τροόδους, στην κοινότητα Επισκοπής∙ από εκεί, με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος της πιο πάνω οδού και κύριου δρόμου, που οδηγεί στο αρχαίο εξωκκλήσι της Αγίας Μαρίνας και την 
κοινότητα Καντού, μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με 
βορειοανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7557. 

204. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στην κοινότητα Κλωναρίου∙ από εκεί, 
προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του κύριου δρόμου Κελλακίου – Κλωναρίου – Βίκλας, 
μέχρι το αργάκι στην τοποθεσία «Τράχωνας» και σε απόσταση 505 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής∙  
από εκεί συνεχίζει με βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού, μέχρι 
χωματόδρομο, σε απόσταση απόσταση 610 μέτρων, περίπου∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες 
«Μακροστίχια» και « Αλακάτια», της κοινότητας Κλωναρίου, μέχρι τον κύριο δρόμο Κελλακίου – Κλωναρίου – 
Βίκλας, ∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι 
χωματόδρομο, σε απόσταση 155 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με βορειοδυτική και 
βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Μελισσάρης»∙ 
από εκεί, με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την 
τοποθεσία «Λαονάρια», μέχρι τον πιο πάνω κύριο δρόμο, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοανατολική 
κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7558.  

205. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της οδού Πέρα Εκκλησιάς της κοινότητας Λουβαρά και 
χωματόδρομου που οδηγεί στον παλιό σκυβαλότοπο της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί προχωρεί με βόρεια, 
βορειοανατολική, βορειοδυτική και πάλι βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Τσουκαλούδια» και φτάνει σε απόσταση 555 μέτρων, 
περίπου∙ από το σημείο αυτό προχωρεί, με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος των εναέριων 
ηλεκτροφόρων καλωδίων της ΑΗΚ, μέχρι τον πάσσαλο της ΑΗΚ που εφάπτεται της περίφραξης αγροκτήματος∙ 
από εκεί προχωρεί, με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της περίφραξης του πιο πάνω αγροκτήματος, 
μέχρι το χωματόδρομο που έρχεται από την τοποθεσία «Κυνηγούδες», κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στην προέκταση της οδού Πέρα Εκκλησιάς∙ 
από εκεί με δυτική, νοτιοδυτική, βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 



χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Βούναρος», μέχρι την προέκταση της πιο πάνω οδού, κατά 
μήκος της οποίας συνεχίζει με νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7559. 

206. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Αυδήμου – Πάχνας  και χωματόδρομου, 25 
μέτρα, περίπου, νοτιοανατολικά της συμβολής του πιο πάνω κύριου δρόμου και της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου ΙΙΙ, στην κοινότητα Πάχνας∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική, νοτιοανατολική, νότια, 
νοτιοδυτική, ανατολική, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
που περνά από τις τοποθεσίες «Κοιλαούδια», «Κοκκινόκαμπος» και «Παλιοληνός», της πιο πάνω κοινότητας, 
μέχρι τη συμβολή του, στην τοποθεσία «Κόννος», με χωματόδρομο που οδηγεί ανατολικά, στο εξωκκλήσι της 
Αγίας Ελισάβετ, της κοινότητας Αγίου Αμβροσίου και το χωματόδρομο που οδηγεί νότια στην τοποθεσία 
«Καμένη Μάντρα», της κοινότητας Πάχνας∙ από εκεί προχωρεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Καμένα Σπίτια» και «Παϊράμης», της κοινότητας 
Αγίου Αμβροσίου και «Συκέλλα του Πελλόμαρκου», της κοινότητας Πάχνας, μέχρι το δίστρατο, στην τοποθεσία 
«Καμένη Μάντρα»∙ από εκεί, με βορειοδυτική, βορειοανατολική και πάλι βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του ενός εκ των δύο χωματόδρομων, που περνά από τις τοποθεσίες «Ανάππηδες» και «Συκέλλα», μέχρι τον 
κύριο δρόμο Αυδήμου – Πάχνας, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με βορειοανατολική, βόρεια και 
βορειοανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7560. 

207. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του παλαιού, κύριου δρόμου Λεμεσού Πάφου (Β6) και της οδού 
Καλαμώνα, στην κοινότητα Πισσουρίου∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική, νοτιοδυτική, ανατολική, 
νοτιοανατολική και ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Καλαμώνα, μέχρι τη συμβολή της με την οδό 
Αμπελώνων, κατά μήκος της οποίας προχωρεί με νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, μέχρι την χωμάτινη οδό 
Λιβαδιών∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω χωμάτινης οδού, μέχρι τη 
συμβολή της με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Αμπελούδια» και σε απόσταση 780 μέτρων, περίπου∙ από 
εκεί, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την οδό Κοιλάδων, κατά 
μήκος της οποίας προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ανεξαρτησίας∙ από 
εκεί, συνεχίζει, με βόρεια, δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και των οδών 
Δημοκρατίας και Μακεδονίας, μέχρι τον παλαιό κύριο δρόμο Λεμεσού – Πάφου, κατά μήκος του οποίου 
προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7562.  

208. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Προδρόμου – Τροοδίτισσας – Πλατρών και 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στην κοινότητα 
Προδρόμου και σε απόσταση 115 μέτρων, περίπου, νότια από τον μικρό κυκλικό κόμβο, της πλατείας στην πιο 
πάνω κοινότητα∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, νοτιοανατολική και πάλι νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι τον εκδρομικό χώρο «Καμπί του Καλογήρου» και 
τη συμβολή του πιο πάνω κύριου δρόμου και χωματόδρομου, σε απόσταση 1530 μέτρων, περίπου, από την 
Ιερά Μονή Παναγίας Τρικουκκιώτισσας∙ από εκεί, συνεχίζει με βόρεια, ανατολική, βορειοδυτική, 
βορειοανατολική, βορειοδυτική, βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Καμινούδι» και «Καμπί του Αβράμη», της κοινότητας 
Παλαιόμυλου και «Μαζούρι», «Ασπρόκρεμμος», «Τρικουκκιά», βόρεια της πιο πάνω Ιεράς Μονής, «Πλάτανια», 
«Δίστρατο», «Σησάμι», «Πλύστρα» και «Τσερεγκιές», της κοινότητας Προδρόμου, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο που οδηγεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχής σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7563. 

209. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Ρήγαινας και Ελαιομύλου, στην κοινότητα Πύργου∙ 
από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Ρήγαινας, μέχρι τη 
συμβολή της με χωματόδρομο, σε απόσταση 1600 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής∙ από εκεί, με 
βορειοανατολική, βόρεια και ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Τάμπα», της πιο πάνω κοινότητας και σε απόσταση 985 
μέτρων περίπου∙ από εκεί με νότια, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, βορειοανατολική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την οδό Παύλου Λιασίδη, της πιο 
πάνω κοινότητας∙ από εκεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι τη συμβολή της με τη 
χωμάτινη οδό Ελλάδος, κατά μήκος της οποίας προχωρεί με βορειοανατολική και ανατολική κατεύθυνση και 
σταματά σε απόσταση 145 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, εκτείνεται, ακριβώς ανατολικά, σε ευθεία γραμμή 430 
μέτρων, περίπου, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, προέκταση της οδού 28ης Οκτωβρίου∙ από εκεί, 
προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια 
οδού 28ης Οκτωβρίου και δυτικά, νότια και νοτιοδυτικά, κατά μήκος των οδών Ανδρέα Νικολάου, Γρηγόρη 
Αυξεντίου και Ελαιομύλου και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7564. 

210. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο όπου το διοικητικό όριο των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου 
τέμνει τον ασφαλτοστρωμένο και στη συνέχεια, χωμάτινο δρόμο, που οδηγεί από την κοινότητα Αυδήμου, στην 
παραλία της Μελάντας και σε απόσταση 1860 μέτρων, περίπου, από την αερογέφυρα του αυτοκινητόδρομου 
Λεμεσού – Πάφου, παρά την πιο πάνω κοινότητα∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 



του πιο πάνω διοικητικού ορίου των Βρετανικών Βάσεων, μέχρι το σημείο όπου αυτό τέμνει τη χωμάτινη 
προέκταση του πιο πάνω δρόμου, σε απόσταση 1415 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής και από εκεί 
συνεχίζει με βορειοδυτική, βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου και 
στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7612. 

211. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το ορόσημο με αριθμό Β.P. 37 των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου, στην 
κοινότητα Παραμαλιού∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του διοικητικού 
ορίου των πιο πάνω Βρετανικών Βάσεων, μέχρι το ορόσημο με αρ. B.P. 26∙ από εκεί, εκτείνεται ακριβώς 
βόρεια, σε ευθεία γραμμή, μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με 
ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, μέχρι την αντένα της Cyta, σε απόσταση 1500 μέτρων, περίπου∙ από 
εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική, βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου που ξεκινά 
από την πιο πάνω αντένα και οδηγεί στην κοινότητα Πραστειού Αυδήμου, περνώντας από τις τοποθεσίες 
«Κελλιά» και «Τερτσί», της κοινότητας Παραμαλιού και φτάνει σε απόσταση 1095 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, 
εκτείνεται, ακριβώς ανατολικά, σε ευθεία γραμμή 460 μέτρων, περίπου, διασχίζει τον ποταμό Φαρκωνιά και 
φτάνει μέχρι το ορόσημο με αριθμό Β.P. 47, των Βρετανικών Βάσεων, νότια του Μουσουλμανικού κοιμητηρίου, 
και της παλαιάς θέσης της κοινότητας Παραμαλιού∙ από εκεί συνεχίζει, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του διοικητικού ορίου των Βρετανικών Βάσεων και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7613. 

212. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της οδού Μιχάλη Νεάρχου και της λεωφόρου Γεώργιου  Γρίβα 
Διγενή, παρά το Πολυδύναμο Κέντρο Κυπερούντας∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική, βορειοδυτική και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω λεωφόρου, μέχρι τη συμβολή της με την οδό 
Παπαστυλιανού Σουρμελή, κατά μήκος της οποίας προχωρεί, με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, 
μέχρι πάροδο σε απόσταση 125 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω 
παρόδου και στη συνέχεια χωματόδρομου,με βορειοανατολική, βορειοδυτική, ανατολική, βορειοανατολική, 
νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 735 
μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με βορειοανατολική, ανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με την οδό Μιχάλη Νεάρχου, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με 
νοτιοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, περνώντας από το Πολυδύναμο Κέντρο και καταλήγει στο σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμο 7614. 

213. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και της οδού «Δόξα 
Σοι ο Θεός» (δρόμος προς Σπήλια), στην κοινότητα Κυπερούντας∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι τη συμβολή της με χωματόδρομο, σε απόσταση 705 
μέτρων, περίπου∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
που περνά από τις τοποθεσίες «Ανήφορο» και «Λανιάς» και προεκτείνεται μέχρι τη λεωφόρο Γεωργίου Γρίβα 
Διγενή, απέναντι από το μνημείο «Πεύκος του Διγενή», στην πιο πάνω κοινότητα και από εκεί, συνεχίζει με 
νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω λεωφόρου και της 
λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ,  για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7615. 

214. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου ΄Αρσους – Γερόβασας – Μαλιάς 
και χωματόδρομου, στην τοποθεσία «Πρινογρού», της κοινότητας ΄Αρσους και σε απόσταση 2020 μέτρων, 
περίπου, νοτιοδυτικά από το εξωκλήσι της Παναγίας Καθολικής, της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί, προχωρεί 
με δυτική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου και στη 
συνέχεια χωμάτινου δρόμου, που περνά από τις τοποθεσίες «Μαλλής», «Κουτσοφωστήρα» και «Βυζακιά», της 
πιο πάνω κοινότητας, μέχρι τη συμβολή του, με χωματόδρομο που οδηγεί στις κοινότητες Πραιτωρίου και 
΄Αρσους, σε απόσταση 2025 μέτρων, περίπου από το σημείο αρχής∙ από εκεί, προχωρεί, με νοτιοδυτική, 
βορειοδυτική, νοτιοδυτική, βορειοδυτική, βορειοανατολική, βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Τιτσίλλια», της κοινότητας ΄Αρσους και 
«Γυρίσματα», «Καμπιά», «΄Ελληνες», «Τρέμιθος», «Καμινούδια» και «Κοκκαλάρηδες» της κοινότητας 
Πραιτωρίου, μέχρι τη συμβολή του, στην τοποθεσία «Λαξιές» της κοινότητας  ΄Αρσους, με  χωματόδρομο που 
οδηγεί στην πιο πάνω κοινότητα∙ από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, νότια και 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες 
«Λαόνα», «Κουντούρηδες», «Πετράλωνα», «Βολικάς» και «Τερατσίδια» της πιο πάνω κοινότητας και καταλήγει 
στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7616.  

215. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Αγίου Ιωάννη – Κάτω Μύλου – Λεμεσού και 
χωματόδρομου, στην τοποθεσία «Λύκια» και σε απόσταση 940 μέτρων, περίπου, από τη συμβολή του πιο 
πάνω κύριου δρόμου και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα Κάτω Μύλου∙ από εκεί, 
προχωρεί με νότια, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 1540 μέτρων, περίπου, από το 
σημείο αρχής∙ από εκεί, με νοτιοδυτική, βορειοδυτική, βόρεια, νοτιοδυτική, βορειοδυτική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην 
τοποθεσία «Αγία Μαρίνα», της κοινότητας Αγίου Ιωάννη, και σε απόσταση 1100 μέτρων, περίπου, κατά μήκος 



του οποίου συνεχίζει με βορειοανατολική, νοτιοανατολική, βορειοανατολική, νότια, ανατολική, βορειοανατολική 
και νοτιοανατολική κατεύθυνση, περνώντας από την τοποθεσία «Πλατάνια» της πιο πάνω κοινότητας και 
καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7617.  

216. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της κοινότητας Σιλίκου και προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Αγίου Γεωργίου, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γιάννου 
Κρανιδιώτη, στην πιο πάνω κοινότητα∙  από εκεί, προχωρεί με νότια, νοτιοανατολική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και της οδού 1ης Απριλίου, μέχρι την οδό Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου ΙΙΙ, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τσιμεντένιο δρόμο, σε 
απόσταση 70 μέτρων, περίπου, δυτικά από το εξωκκλήσι της Παναγίας της Συρκάς∙ από εκεί, προχωρεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω τσιμεντένιου και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου, μέχρι το 
αργάκι στην τοποθεσία «Ρικλί», κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τη 
χωμάτινη οδό Λαυρανιάς, της κοινότητας Σιλίκου∙ από εκεί, με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο 
πάνω οδού και της ασφαλτοστρωμένης οδού Όλγας και Ηλία Φιλίππου, μέχρι την οδό Ιωάννη και Μαρίας 
Παπαχριστοφόρου, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει, με βορειοανατολική και ανατολική κατεύθυνση και στη 
συνέχεια, με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Γρηγόρη Αυξεντίου και καταλήγει στην εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου, της πιο πάνω κοινότητας, όπου και το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο το Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7618.  

217. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου (δρόμος Λεμεσού – 
Παρεκκλησιάς – Κελλακίου) και της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην κοινότητα Παρεκκλησιάς∙ από εκεί, 
προχωρεί με δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια της οδού 
Γεώργιου Σεφέρη, μέχρι την οδό Αποστόλου Ανδρέα, της πιο πάνω κοινότητας, από όπου συνεχίζει με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος χωματόδρομου μέχρι το τέρμα του, σε απόσταση 495 μέτρων, περίπου∙ 
από εκεί, εκτείνεται με βορειοδυτική κατεύθυνση, και σε ευθεία γραμμή, 150 μέτρων, περίπου, μέχρι άλλο 
χωματόδρομο, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, περνώντας από την τοποθεσία «Λαξιά 
του Ρόκκα», της πιο πάνω κοινότητας και φτάνει μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί από το Διεθνές 
Σκοπευτήριο Λεμεσού, στην κοινότητα Παρεκκλησιάς∙ από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, στη συνέχεια οδό Σπύρου Αχειμάστου, μέχρι τη συμβολή του 
με τη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου (δρόμος Κελλακίου – Παρεκκλησιάς – Λεμεσού), κατά μήκος της οποίας 
συνεχίζει, με νοτιοδυτική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7619. 

218. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή  του κύριου δρόμου Λεμεσού – Μονιάτη – Πάνω Πλατρών, 
(Λεωφόρος Μονιάτη) και της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, της κοινότητας Μονιάτη· από εκεί, προχωρεί με 
βορειοδυτική, νοτιοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι τη συμβολή της με την 
οδό Ελιόμυλου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική, βορειοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού 
Ελιόμυλου και στη συνέχεια της οδού Δάφνης, μέχρι την συμβολή της, με την οδό Αγίας Παρασκευής και 
χωματόδρομο, που οδηγεί στην κοινότητα Πέρα Πεδί· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Κυπαρίσσι», «Μαντριά» και «Σαράδες», 
μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία «Γερακιές», σε απόσταση 1170 μέτρων, περίπου· 
από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική, βορειοδυτική, βόρεια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία   «Γερακιές» και φτάνει μέχρι τον κύριο δρόμο 
Λεμεσού – Μονιάτη – Πάνω Πλατρών (Λεωφόρος Μονιάτη), σε απόσταση 955 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
συνεχίζει με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, βορειοανατολική, νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος 
της πιο πάνω Λεωφόρου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7620. 

219. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την τοποθεσία «Σταυρί», της κοινότητας Ασγάτας και τη συμβολή του κύριου 
δρόμου Λεμεσού – Μοναγρουλλίου – Ασγάτας με το χωματόδρομο  που οδηγεί  στην τοποθεσία «Τερατσωτός» 
της πιο πάνω κοινότητας· από εκεί, προχωρεί με νότια, ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνη κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Τερατσωτός», μέχρι τη συμβολή με άλλο 
χωματόδρομο σε απόσταση 1350 μέτρων, περίπου από το σημείο αρχής· από εκεί, εκτείνεται με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 440 μέτρων, περίπου, μέχρι χωματόδρομο στην τοποθεσία «Κρεμμός», της 
κοινότητας Ασγάτας· από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική, νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Πεύκος του Αγέρα», της κοινότητας Πεντακώμου, 
μέχρι τη συμβολή του, με άλλο χωματόδρομο, που οδηγεί από την κοινότητα Πεντακώμου στον κύριο δρόμο 
Λεμεσού – Μοναγρουλλίου – Ασγάτας και σε απόσταση 1380 μέτρων περίπου· από εκεί, προχωρεί με 
βορειοδυτική, βόρεια, βορειοδυτική, βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες «Αμπέλια», «Μάγκανα», και « Κούτρουπας», της κοινότητας 
Ασγάτας και φτάνει μέχρι τον κύριο δρόμο Λεμεσού – Μοναγρουλλίου – Ασγάτας, σε απόσταση 2410 μέτρων, 
περίπου· και από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική, ανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω κύριου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7621. 

220. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του χωματόδρομου, που είναι προέκταση της οδού Αγίων 
Αποστόλων, της κοινότητας Ασγάτας και δύο άλλων χωματόδρομων, παρά τον παλιό σκυβαλότοπο της πιο 



πάνω κοινότητας και σε απόσταση 1130 μέτρων, περίπου από τον κύριο δρόμο Μονής – Ασγάτας – Κελλακίου 
( Λεωφόρος Γεώργιου Κατσαρή)· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου ( προέκταση της οδού Αγίων Αποστόλων), μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, 
στην τοποθεσία «Ασπρογή», της κοινότητας Ασγάτας, σε απόσταση 280 μέτρων, περίπου από το σημείο 
αρχής· από εκεί συνεχίζει, με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την 
συμβολή του, με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 340 μέτρων, περίπου· από εκεί προχωρεί, με 
νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, βορειοανατολική, νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες, «Βυζάστρα» και «Πέρναρος» και φτάνει 
μέχρι το χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Σουσούνια» και σε απόσταση 1130 μέτρων, περίπου, κατα μήκος του 
οποίου συνεχίζει, με νοτιοδυτική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση, μέχρι το χωματόδρομο, στην 
τοποθεσία «Βούππα» και σε απόσταση 705 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική, βόρεια, 
βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις 
τοποθεσίες «Γερακαρειό», «Βουππιά» και «Κουπανίστρα», της κοινότητας Ασγάτας, και καταλήγει στο σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7622. 

221. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και Θεσσαλονίκης, της 
κοινότητας Διερώνας· από εκεί προχωρεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της οδού 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου  ΙΙΙ, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ανδρέα Γεωργίου· από εκεί συνεχίζει με 
νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο 
πάνω οδού και στη συνέχεια του κύριου δρόμου Διερώνας – Ακρούντας – Λεμεσού, μέχρι τη συμβολή του με 
την οδό Θεσσαλονίκης, της κοινότητας Διερώνας, από όπου συνεχίζει με βορειοανατολική, νοτιοανατολική, 
βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, για να καταλήξει στο σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7623. 

222. Το όριο της περιοχής αρχίζει εντός της κοινότητας Σωτήρας, από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λεμεσού – 
Καντού – Σωτήρας και ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στο κοιμητήριο της πιο πάνω κοινότητας∙ από 
εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, ο οποίος, 
μετά το κοιμητήριο, μετατρέπεται σε χωματόδρομο και συνεχίζει με νοτιοδυτική, βορειοδυτική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες «Ελιές του Αγίου Γεωργίου», «Παλαιό Χωριό» και «Μαντρί», μέχρι 
το αργάκι, στην τοποθεσία «Διπλώματα», της πιο πάνω κοινότητας, το οποίο διασταυρώνει και συνεχίζει με 
βορειοδυτική, ανατολική, πάλι βορειοδυτική, νοτιοδυτική, δυτική, νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, 
περνώντας από τις τοποθεσίες «Κορακιές», «Πετρομούττια» και «Δρασιά του Λάκκου», της πιο πάνω 
κοινότητας, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί από τον εγκαταλειμμένο οικισμό Στερακόβου, προς τη εκκλησία 
των Αγίων Ακινδύνων και την κοινότητα Πάνω Κυβίδων∙ από εκεί, με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω χωμάτινου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο, σε απόσταση 1110 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και φτάνει σε απόσταση 375 μέτρων, 
περίπου, από όπου συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος άλλου χωματόδρομου, που περνά 
από την τοποθεσία «Φτελλέχα», της κοινότητας Πάνω Κιβίδων, μέχρι τη συμβολή του,  στην τοποθεσία 
«Βουππιά» και σε απόσταση 770 μέτρων, περίπου, με χωματόδρομο, ο οποίος αρχίζει από τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο εκκλησίας Αγίων Ακινδύνων – Πάνω Κιβίδων∙ από εκεί, προχωρεί με νότια, 
νοτιοδυτική, νοτιοανατολική και ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά 
από το ύψωμα «Βουνό της Ελίγρας» και την τοποθεσία «Μαναστηράκι», της πιο πάνω κοινότητας, μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Κάμπος της Χατζή Ευπραξίας» και σε απόσταση 1450 
μέτρων, περίπου, από την προηγούμενη συμβολή∙ από εκεί, με νοτιοανατολική, βόρεια, νοτιοανατολική, 
βορειοανατολική βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που 
περνά από τις τοποθεσίες «Κακή Σκάλα», «Τάπολος» και «Σχίστρες», της πιο πάνω κοινότητας, μέχρι το 
χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Βαθύρωνας», της κοινότητας Σουνίου – Ζανακιάς∙ από εκεί, συνεχίζει με 
ανατολική, βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που 
οδηγεί στην πιο πάνω κοινότητα, περνώντας από τις τοποθεσίες «Σιάλι» και «Κάμπος του Χατζή Γιωργαλλή», 
μέχρι την οδό Ανδρέα Πατσαλίδη, της πιο πάνω κοινότητας, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει, με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, μέχρι χωματόδρομο, σε απόσταση 400 μέτρων, περίπου∙ από εκεί προχωρεί, με νοτιοδυτική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο, σε απόσταση 335 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με βορειοδυτική, 
νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του στην τοποθεσία «Κοκκινογή», της κοινότητας 
Σωτήρας, με χωματόδρομο που οδηγεί στην πιο πάνω κοινότητα∙ από εκεί, προχωρεί, με νοτιοδυτική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του στην τοποθεσία 
«Αρκολιές», με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στον πυρήνα της πιο πάνω κοινότητας, κατά μήκος του 
οποίου συνεχίζει, με ανατολική, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο το Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7624. 

223. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λεμεσού – Καλού Χωριού – Αγρού και της 
οδού Σπύρου Κυπριανού, που οδηγεί στην κοινότητα Καλού Χωριού· από εκεί, προχωρεί, με ανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και φτάνει μέχρι τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου ΙΙΙ, στην πιο πάνω κοινότητα, (δρόμος που οδηγεί στην κοινότητα Λουβαρά)· από εκεί, συνεχίζει με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Κυριάκου 



Μάτση και χωματόδρομο, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με νοτιοδυτική, νότια, νοτιοδυτική, βορειοδυτική, 
νοτιοδυτική, δυτική, βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες «Οπιάδα» και 
«Κουρπανάκης» και φτάνει μέχρι τον κύριο δρόμο Λεμεσού – Καλού Χωριού – Αγρού, σε απόσταση 1660 
μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7625. 

224. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του χωματόδρομου Πάνω Αρχιμανδρίτας – Ανώγυρας, της οδού 
Κοκκίνων και χωματόδρομου που οδηγεί στην οδό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, της κοινότητας Ανώγυρας∙ 
από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
μέχρι τη συμβολή του με την πιο πάνω οδό και χωματόδρομου που οδηγεί στην οδό Μεταξουργείου∙ από εκεί, 
με νοτιοδυτική, νότια και ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή 
του με την πιο πάνω οδό∙ από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και 
στη συνέχεια χωματόδρομου, που οδηγεί στην κοινότητα Πλατανίστειας, περνώντας από τις τοποθεσίες 
«Τεράτσι», «Φρουκάλια» και «Πουκάτηδες», μέχρι το χωματόδρομο Πλατανίστειας – Πάνω Αρχιμανδρίτας, σε 
απόσταση 2000 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, προχωρεί με βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Κοιλάδι του Κουλουκουντή», της κοινότητας 
Πλατανίστειας, μέχρι το χωματόδρομο Πάνω Αρχιμανδρίτας – Ανώγυρας, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με 
βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες «Μούττη της Σχινιάς», 
«Πλεύρες», «Αρκοελιές» και «Σταλιές» της κοινότητας Ανώγυρας και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα αριθμό 
7626.    

225. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Πεύκης και Ρόδων, στο Δήμο Αγίου Αθανασίου· από 
εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Ρόδων, μέχρι τη συμβολή της, με την οδό 
Κλεισούρας· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι 
τη συμβολή της, με την οδό Κέδρων· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Κέδρων και στη συνέχεια της οδού Αναγεννήσεως και φτάνει μέχρι τη 
συμβολή της, με την οδό Απόλλωνος· από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο 
πάνω οδού και φτάνει μέχρι τη συμβολή με χωματόδρομο, σε απόσταση 450 μέτρων, που οδηγεί στην οδό 
Μύρτου, του Δήμου Μέσα Γειτονιάς· από εκεί συνεχίζει με βόρεια, βορειοδυτική, βόρεια, βορειοδυτική, 
βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την 
τοποθεσία «Μονοκέλλια» του Δήμου Αγίου Αθανασίου και φτάνει σε απόσταση 100 μέτρων, περίπου, από την 
πιο πάνω οδό· από εκεί εκτείνεται  με βορειοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 130 μέτρων, περίπου, 
μέχρι τη συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί στο εξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας, του Δήμου Αγίου Αθανασίου, με 
άλλο χωματόδρομο, που οδηγεί σε μεμονωμένα υποστατικά, στην τοποθεσία «Λευκομίθου»· από εκεί 
προεκτείνεται σε ευθεία γραμμή 290 μέτρων, περίπου, μέχρι χωματόδρομο που οδηγεί στην οδό Ρόδων, του 
πιο πάνω Δήμου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοανατολική, νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, 
περνώντας από την τοποθεσία «Πετρερά», «Λουριά» και «Αλουπότρυπα», του πιο πάνω Δήμου και καταλήγει 
στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7627. 

226. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της οδού Ευαγόρα Παλληκαρίδη της κοινότητας Απεσιάς και του 
χωματόδρομου που οδηγεί στην κοινότητα Παραμύθας· από εκεί, προχωρεί, με ανατολική, νοτιοανατολική και 
νότια κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω ασφαλτοστρωμένης οδού και της χωμάτινης προέκτασή της μέχρι 
τη συμβολή, με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 440 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί, 
συνεχίζει, με νότια, βορειοδυτική,  νοτιοανατολική,  νότια και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Βουνάρια» και φτάνει μέχρι το χωματόδρομο, που 
οδηγεί από την κοινότητα Παραμύθας στην κοινότητα  Απεσιάς, στην τοποθεσία «Μάντρα του Κότσιου», της 
κοινότητας Απεσιάς και σε απόσταση 820 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί, με βόρεια και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Κάμπος» και καταλήγει 
στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7628. 

227. Το όριο της περιοχής αρχίζει στην τοποθεσία «Παλιοκάμινα» της κοινότητας Απεσιάς και από τη συμβολή του 
χωματόδρομου, που οδηγεί  στον κύριο δρόμο Λεμεσού – Απεσιάς – Γεράσας (οδός Αγίας Ζώνης, της πιο 
πάνω κοινότητας) με χωματόδρομο που οδηγεί στην τοποθεσία «Μάντρα του Κασένου»· από εκεί, προχωρεί, 
με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την 
τοποθεσία «Πεδιώνες» και φτάνει σε απόσταση 560 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί, 
εκτείνεται με, ακριβώς, δυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 110 μέτρων, περίπου, μέχρι το χωματόδρομο, 
ο οποίος οδηγεί στον πιο πάνω κύριο δρόμο (οδός Αγίας Ζώνης)· από εκεί, συνεχίζει, με βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7629. 

228. Το όριο της  περιοχής αρχίζει στο βόρειο μέρος της κοινότητας Απεσιάς, στη τοποθεσία “Κουσεής”, στη 
συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου  Κορφή-Απεσιά, με τον χωματόδρομο που οδηγεί στη τοποθεσία 
“Περνιές”· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση βόρειο-ανατολική, ανατολική και νότιo-ανατολική, στον 
προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο (που ακολούθως γίνεται χωματόδρομος), για 950 μέρα περίπου, 
περνώντας από τις τοποθεσίες “Κουσεής”, “Λάρμοι” και “Γούππος”, μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο, 



στη τοποθεσία “Μοσφιλερή”·  από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με κατεύθυνση νότιο-
ανατολική και νότιο-δυτική, για 370 μέτρα περίπου,  περνώντας κατά μήκος του περβολιού, και της τοποθεσίας 
“Αραπίσσου”, μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Xωνί”· από εκεί, συνεχίζει με 
κατεύθυνση νότιο-δυτική, σε ευθεία γραμμή, για 70 μέτρα περίπου, μέχρι τον χωματόδρομο, παρακείμενης 
κατοικίας, και μετά, συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με κατεύθυνση νότιο-δυτική, για 180 μέτρα 
περίπου,  μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Σπήλιος του Σπανού”· από εκεί, συνεχίζει 
με κατεύθυνση δυτική, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο για 100 μέτρα περίπου, και μετά συνεχίζει, σε 
ευθεία γραμμή, με κατεύθυνση βόρειο-δυτική, για άλλα 100 μέτρα περίπου, μέχρι τον χωματόδρομο 
παρακείμενης κατοικίας· από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, για 320 μέτρα περίπου, με 
κατεύθυνση νότιο-δυτική, βόρεια, νότια, ξανά βόρεια και νότιο-δυτική, μέχρι τη συμβολή με άλλον 
χωματόδρομο, πάντα στην τοποθεσία “Σπήλιος του Σπανού”· και από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση δυτική, 
βόρεια, νότιο-δυτική και βόρειο-δυτική, στον άλλον χωματόδρομο, για 750 μέτρα περίπου, περνώντας από τις 
τοποθεσίες “Στρουπιές” και “Περνιές”, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7770. 

229. Το όριο της  περιοχής αρχίζει στη βόρειο-δυτική πλευρά του πυρήνα της κοινότητας Καμινάρια, παρά το κρατικό 
δάσος Πάφου-Κύκκου, στο οροθετικό σημείο με αριθμό 1177· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότιο-
ανατολική, σε ευθεία γραμμή, για 150 μέτρα περίπου, μέχρι να συναντήσει τον χωματόδρομο· από εκεί, 
συνεχίζει στον χωματόδρομο,  με κατεύθυνση ανατολική, νότιο-δυτική και νότιο-ανατολική, για 1300 μέτρα 
περίπου, μέχρι το δίστρατο, στη τοποθεσία “Κούντουροι”,  περνώντας από τις τοποθεσίες “Άγιος Βασίλειος”, 
“Λακερή” και  “Κομιτική”· από εκεί, συνεχίζει στον νότιο χωματόδρομο, με κατεύθυνση νότιο-ανατολική, νότιο-
δυτική, νότια, βόρειο-δυτική, νότιο-δυτική, νότιο-ανατολική, νότιο-δυτική και βόρεια, για 2100 μέτρα περίπου, 
μέχρι τη συμβολή με το αργάκι του Κατσάρη, στη τοποθεσία “Ατοφουλιά’, περνώντας από τις τοποθεσίες 
“Ζαχαρίνα”, “Τερατσιά” και “Ρότσος”· από εκεί, συνεχίζει κατά μήκος του αργακιού, με κατεύθυνση νότιο-
ανατολική, για 350 μέτρα περίπου, μέχρι να συναντήσει τον χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Πλατάνια”· από εκεί, 
συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με κατεύθυνση νότιο-δυτική και νότιο-ανατολική, για 700 μέτρα 
περίπου, μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Καμινούδια”, περνώντας από τις 
τοποθεσίες “Σκοτεινόν” και “Πλατάνια”· από εκεί, συνεχίζει, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με 
κατεύθυνση βόρειο-δυτική, νότιο-δυτική, νότια και νότιο-ανατολική, για 1950 μέτρα περίπου, μέχρι τα όρια του 
προαναφερόμενου κρατικού δάσους, παρά το οροθετικό σημείο με αριθμό 1211, στη τοποθεσία “Ρόσκολος”, 
περνώντας από τις τοποθεσίες “Καμινούδια”, “Σελάνι του Αδόνη” και “Μιλίνη”· και από εκεί, συνεχίζει κατά 
μήκος του ορίου του προαναφερόμενου κρατικού δάσους, με κατεύθυνση δυτική, βόρεια και βόρειο-ανατολική, 
περνώντας από τα δασικά οροθετικά σημεία με αριθμούς 1210 μέχρι 1177, όπου είναι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7771. 

230. Το όριο της  περιοχής αρχίζει από το βόρειο μέρος του δήμου Αγίου Αθανασίου, στη συμβολή του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που οδηγεί στο Μοναστήρι της Σφαλαγγιώτισσας, και του ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, προέκταση της οδού Σφαλαγγιωτίσσης· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότια και νότιο-δυτική, στον 
προαναφερόμενο, ασφαλτοστρωμένο δρόμο, για 850 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με  τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί βόρεια, προς την τοποθεσία “Κρεμμοί”· από εκεί, συνεχίζει με 
κατεύθυνση βόρειο-δυτική, για 1400 μέτρα περίπου, στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που 
μετά γίνεται χωματόδρομος, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, Άγιος Αθανάσιος-Φασούλα, στη τοποθεσία 
“Στρογγυλοί”, περνώντας από τις τοποθεσίες “Κάτω Καυκάλλα”, “Καυκάλλα των Λαξιών”, “Καυκάλλα του 
Στρογγυλού” και “Κρεμμός”· από εκεί, συνεχίζει με βόρειο-δυτική κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο 
χωματόδρομο, για 850 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με άλλους δύο χωματόδρομους, στη τοποθεσία 
“Κουρβούλας”, περνώντας από τη τοποθεσία “Κρεμμοί’· από εκεί, συνεχίζει κατά μήκος του ανατολικού 
χωματόδρομου, με κατεύθυνση ανατολική, νότιο-ανατολική, ανατολική και νότιο-ανατολική , για 1650 μέτρα 
περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, προέκταση της οδού Σφαλαγγιωτίσσης , στην 
τοποθεσία “Καυκάλλα του Μοναστηριού ”, περνώντας από τις τοποθεσίες “Πευκερή”, “Μελισσόκρεμμος” και 
“Ξεροβρύσι”·  και από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότιο-δυτική, στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7772. 

231. Το όριο της  περιοχής αρχίζει από το βόρειο-ανατολικό μέρος της κοινότητας Κάτω Πλάτρες, στη συμβολή του 
κυρίου και ασφαλτοστρωμένου δρόμου Κάτω Πλάτρες- Πάνω Πλάτρες, οδός Γιάννου Κρανιδιώτη, με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο οδός Τιμίου Προδρόμου, που οδηγεί στην εκκλησία  του Αγίου Ιωάννη και το 
κοιμητήριο· από εκεί συνεχίζει στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που μετά γίνεται 
χωματόδρομος, με κατεύθυνση βόρειο-δυτική, βόρεια και ανατολική, για 400 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή 
με άλλον χωματόδρομο στη τοποθεσία “Πρόδρομος”, περνώντας μπροστά από την προαναφερόμενη εκκλησία 
και το κοιμητήριο· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότιο-ανατολική, στον χωματόδρομο, για 150 μέτρα 
περίπου, μέχρι τη περίφραξη παρακείμενης οικίας· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση βόρεια, κατά μήκος της 
προαναφερόμενης περίφραξης, και μετά συνεχίζει, με κατεύθυνση βόρειο-ανατολική, σε ευθεία γραμμή, για 120 
μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμλενο δρόμο, οδός Σεργκέϊ και Νέλιας Μουτρατσένκο, 
στην τοποθεσία “Τρούλλες”· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση βόρειο-δυτική και βόρειο-ανατολική, στον 
προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, για 550 μέτρα περίπου, περνώντας από τη τοποθεσία “Ρουσήδες”, 
μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Κέδρων· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότιο-
ανατολική, στον προαναφερόμενο δρόμο, οδός Κέδρων, για 820 μέτρα περίπου, διασταυρώνει τα δύο αργάκια 
και συνεχίζει μέχρι τη συμβολή με τον αρχικό και κύριο δρόμο Πάνω Πλάτρες- Κάτω Πλάτρες, οδός 



Φανερωμένης, στη τοποθεσία “Κότσιαυρος”, στη κοινότητα Πάνω Πλάτρες· και από εκεί, συνεχίζει με 
κατεύθυνση δυτική, στον προαναφερόμενο, κύριο και ασφαλτοστρωμένο δρόμο, για 2025 μέτρα περίπου, 
περνώντας από τις τοποθεσίες “Φανερωμένη” και “Δεσποτικόν”, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7773. 

232. Το όριο της  περιοχής αρχίζει στη νότια πλευρά του πυρήνα της κοινότητας Πελένδρι, στη τοποθεσία “Άμμος”, 
παρά το κοιμητήριο της κοινότητας και την υδατοδεξαμενή, στη συμβολή των ασφαλτοστρωμένων δρόμων, 
οδός Ευαγόρα Παλλικαρίδη και οδός Ειρήνης· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση ανατολική, στον 
προαναφερόμενο δρόμο, οδός Ειρήνης, για 200 μέτρα περίπου, μέχρι την συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο, που περνά μπροστά από την ανατολική πλευρά του μεγάλου γηπέδου της κοινότητας, στη τοποθεσία 
“Μερσινούδια”· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότια, στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, για 
350 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με χωματόδρομο, παρά τη συμβολή με το αργάκι, περνώντας από την 
τοποθεσία “Μερσινούδια”· από εκεί, συνεχίζει στον προαναφεόμενο χωματόδρομο, με κατεύθυνση νότια και 
βόρειο-δυτική, για 550 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο, περνώντας από τις 
τοποθεσίες “Μούττη του Τελή” και “Μιτσαρκάκι”· από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με 
κατεύθυνση νότια, ανατολική και βόρεια, για 620 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο, οδός Προδρόμου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Μούττη του Τελή” και “Γατάναινα”· και από εκεί, 
συνεχίζει στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, με κατεύθυνση  βόρεια και ανατολική, περνώντας 
δυτικά από τα γήπεδα αντισφαίρισης, καλαθόσφαιρας και ποδοσφαίρου, και μπροστά από το κοιμητήριο και την 
υδατοδεξαμενή,  μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7774. 

233. Το όριο της  περιοχής αρχίζει στην ανατολική πλευρά της κοινότητας Πελένδρι, στη τοποθεσία “Μερσινούδια”, 
στη συμβολή του κύριου και ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αμίαντος – Ποταμίτισσα, οδός Νίκου Καρασαμάνη, και 
του ασφαλτοστρωμένου δρόμου οδός Αρχαγγέλου Μιχαήλ· από εκεί, συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, κατά 
μήκος της οδού Νίκου Καρασαμάνη, περνώντας από τις τοποθεσίες “Μουττάς” και “Κοιλάδα”, μέχρι τη συμβολή 
με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Ανδρέα Πογιατζή· από εκεί, συνεχίζει στην προαναφερόμενη οδό, με 
κατεύθυνση νότιο-ανατολική, για 420 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, που βρίσκεται 
μπροστά από το Πολυδύναμο Κέντρο Πελενδρίου, στη τοποθεσία “Φτερικούδα”· από εκεί, συνεχίζει στον 
προαναφερόμενο χωματόδρομο, με κατεύθυνση νότια, νότιο-ανατολική και νότιο-δυτική, για 900 μέτρα περίπου, 
περνώντας από τη τοποθεσία “Βούππος”, μέχρι τη συμβολή με τον κύριο και ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Ποταμίτισσα - Αμίαντος, στη τοποθεσία “Αυρινός”· από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, προέκταση της οδούς Ποταμίτισσας με κατεύθυνση βόρειο-δυτική για 930 μέτρα 
περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Σωτήρη Τσαγγάρη, στη τοποθεσία “Αυλή”·  
από εκεί, συνεχίζει στην προαναφερόμενη οδό, η οποία περνά μπροστά από το δημοτικό σχολείο της 
κοινότητας, με κατεύθυνση βόρειο-ανατολική, για 250 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Αρχαγγέλου Μιχαήλ· και από εκεί, συνεχίζει στην προαναφερόμενη οδό, με 
κατεύθυνση νότιο-ανατολική, για 270 μέτρα περίπου, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7775. 

234. Το όριο της  περιοχής αρχίζει στη βόρεια πλευρά της κοινότητας Άγιος Ιωάννης, νότια από τον πυρήνα της 
κοινότητας Κάτω Μύλος, στη τοποθεσία “Λύτζια”, στη συμβολή του κύριου και ασφαλτοστρωμένου δρόμου 
Ζωοπηγή – Άγιος Ιωάννης, με τον χωματόδρομο, που οδηγεί στις τοποθεσίες, “Γεραμπέλια”, “Καψάλα” και 
“Λατσί”, της κοινότητας του Αγίου Ιωάννη· από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο κύριο και 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, με κατεύθυνση βόρειο-δυτική και βόρειο-ανατολική, για 1300 μέτρα περίπου, μέχρι 
τη συμβολή με τον χωματόδρομο που οδηγεί στην τοποθεσία “Κωμοδρόμος”, περνώντας από τις τοποθεσίες 
“Γεραμπέλια”, “Καννούδι”, “Άης Γιώργης” και “Κάμπηδες”· από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο 
χωματόδρομο, με κατεύθυνση νότιο-δυτική και ανατολική, για 1000 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με το 
αργάκι και τον χωματόδρομο, περνώντας από τη τοποθεσία “Κωμοδρόμος”· από εκεί, συνεχίζει στον 
προαναφερόμενο χωματόδρομο, με κατεύθυνση νότιο-δυτική, νότιο-ανατολική, νότιο-δυτική, βόρειο-δυτική, 
νότια και βόρειο-δυτική, για 2500 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο και το αργάκι, 
περνώντας από τις τοποθεσίες “Κούκος”, “Γεραμπέλια”, “Μοσφιλιές” και “Λατσίν”· από εκεί, συνεχίζει στο 
προαναφερόμενο αργάκι, με κατεύθυνση βόρειο-δυτική, για 320 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον 
χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Λατσίν”· και από εκεί, συνεχίζει, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με 
κατεύθυνση βόρεια, βόρειο-δυτική, βόρειο-ανατολική, βόρεια, δυτική, βόρειο-δυτική, ανατολική, βόρεια, βόρειο-
δυτική, νότιο-ανατολική και νότιο-δυτική, για 1900 μέτρα περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Λατσίν”, 
“Καψάλα”, “Πλατάνια”, “Γεραμπέλια” και “Λύτζια”, μέχρι το σημείο της αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7776. 

235. Το όριο της  περιοχής αρχίζει στη νότιο-ανατολική πλευρά της κοινότητας Επταγώνια, στη τοποθεσία “Λαόνι του 
Λίμπουρου”, στο γεφύρι του Πόθου, στη συμβολή του παλαιού, κύριου και ασφαλτοστρωμένου δρόμου Κελλάκι 
- Επταγώνια, οδός Πόθου, με τον χωματόδρομο που οδηγεί στη τοποθεσία “Κάμπος του Γιωργή”, της 
κοινότητας Κελλάκι· από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο, ασφαλτοστρωμένο δρόμο, με κατεύθυνση 
βόρεια, δυτική, βόρεια και βόρειο-ανατολική, για 1350 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, 
αμέσως μετά από το μικρό τριγωνικό πάρκο, που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του δρόμου, στην τοποθεσία 
“Αντούσηδες”, περνώντας από τις τοποθεσίες “Πλατανούδια’, “Ροδιές” και “Ποδιές”·  από εκεί, συνεχίζει στον 
προαναφερόμενο χωματόδρομο, με κατεύθυνση βόρειο-ανατολική , νότια και δυτική, για 500 μέτρα περίπου, 
μέχρι που ο δρόμος σταματά, περνώντας από τις τοποθεσίες “Αντούσηδες” και “Καλογιάννενα”· από εκεί 



συνεχίζει, με νότια κατεύθυνση, σε ευθεία γραμμή, για 100 μέτρα περίπου, μέχρι την αντιπυρική λωρίδα, και 
μετά συνεχίζει, στην αντιπυρική λωρίδα, με κατεύθυνση νότιο-ανατολική, για άλλα 100 μέτρα περίπου, μέχρι τη 
συμβολή με τον χωματόδρομο· από εκεί, συνεχίζει στον χωματόδρομο με κατεύθυνση ανατολική, νότιο-δυτική 
και νότιο-ανατολική , για 300 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με το αργάκι και τον  χωματόδρομο, περνώντας 
από την τοποθεσία “Πουτσήδες”· από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με κατεύθυνση  
ανατολική, νότιο-δυτική και νότιο-ανατολική, για 900 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, 
στη τοποθεσία “Κρομμυδεύτες”, περνώντας από τη τοποθεσία “Πετροπήγαδα”· και από εκεί, συνεχίζει στον 
προαναφερόμενο χωματόδρομο, με κατεύθυνση  δυτική, νότια και βόρειο-δυτική, για 1000 μέτρα περίπου, 
περνώντας από τις τοποθεσίες “Κάμπος του Γιωργή” και “Πενέρα”, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7777. 

236. Το όριο της  περιοχής αρχίζει στη δυτική πλευρά της κοινότητας Μουτταγιάκας, στη τοποθεσία “Άγιος 
Γεώργιος”, παρά το δημόσιο και περιφερειακό νηπιαγωγείο Μουτταγιάκας, στη συμβολή του κύριου και 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου Γερμασόγειας – Μουτταγιάκας, οδός Αγίας Παρασκευής, με τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο, οδός Αγίου Γεωργίου, που οδηγεί στο κοινοτικό γήπεδο· από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο 
δρόμο, οδός Αγίου Γεωργίου,  με κατεύθυνση βόρειο-δυτική και δυτική, για 530 μέτρα περίπου, μέχρι τη 
συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Μιχαλάκη Καραολή, περνώντας από τη τοποθεσία “Άγιος 
Γεώργιος”, και μπροστά από τον δρόμο που οδηγεί στην ομώνυμη εκκλησία· από εκεί, συνεχίζει, με κατεύθυνση 
βόρεια, στον προαναφερόμενο δρόμο, μετά, συνεχίζει στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Ιωάννη Κράνου, και 
μετά συνεχίζει, με κατεύθυνση ανατολική , στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Θεόδωρου Χριστοφόρου, μέχρι 
τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, λεωφόρος Κεφαλόκρεμμου, περνώντας από την τοποθεσία 
“Κεφαλόκρεμμός”· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση βόρεια και βόρειο-ανατολική, στον προαναφερόμενο 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, ο οποίος στην συνέχεια γίνεται χωματόδρομος, για 750 μέτρα περίπου, μέχρι τη 
συμβολή με τον χωματόδρομο, που βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων περίπου, από τo κοινοτικό, ντεπόζιτο 
νερού, χρονολογίας 1980, παρά τον ηλεκτρικό πάσσαλο υψηλής τάσης, με αρ. 10811-12-1-9, περνώντας από 
τις τοποθεσίες “Μάντρες” και “Γαλευτήρι”· από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με 
κατεύθυνση βόρεια, για 100 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, παρά το προαναφερόμενο 
ντεπόζιτο νερού, και μετά συνεχίζει, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με κατεύθυνση ανατολική, για άλλα 
100 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με το αργάκι· από εκεί συνεχίζει, σε ευθεία γραμμή,  με κατεύθυνση 
βόρειο-ανατολική, για 450 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή δύο αργακιών , στη τοποθεσία “Διχαλόμαντρες”· 
από εκεί, συνεχίζει στο ανατολικό αργάκι, με κατεύθυνση βόρειο-ανατολική, για 400 μέτρα περίπου, μέχρι τη 
συμβολή με τον χωματόδρομο Φοινικάρια - Μουτταγιάκα, παρά το ντεπόζιτο νερού· από εκεί, συνεχίζει στον 
προαναφερόμενο χωματόδρομο, με κατεύθυνση βόρεια, για 190 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον 
χωματόδρομο· από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με κατεύθυνση βόρειο-ανατολική,  
νότιο-ανατολική και βόρεια, για 1050 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, περνώντας από 
τις τοποθεσίες “Χάντακα” και “Παπά Γιαννής”· από εκεί, συνεχίζει, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, ο 
οποίος στη συνέχεια γίνεται ασφαλτοστρωμένος,  με κατεύθυνση νότιο-ανατολική, μέχρι τη συμβολή με το 
αργάκι, και νότιο-δυτική, για 1730 μέτρα περίπου, παράλληλα με το αργάκι, μέχρι τη συμβολή με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Στυλιανού Λένα, της κοινότητας Μουτταγιάκας, περνώντας από τις τοποθεσίες 
“Πουλλιά”, “Πουλλιάς” και “Χάντακας”· από εκεί συνεχίζει, στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, με 
κατεύθυνση νότιο-δυτική, για 720 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός 
Αγίου Ελευθερίου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Περβόλια” και “Στεφάνια”· από εκεί, συνεχίζει στον 
προαναφερόμενο δρόμο, με κατεύθυνση νότιο-δυτική, για 200 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον κύριο 
και ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Αγίας Παρασκευής· και από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο  κύριο 
και ασφαλτοστρωμένο δρόμο, με κατεύθυνση νότιο-δυτική και δυτική, περνώντας μπροστά από το υπαίθριο 
αμφιθέατρο και το δημόσιο και περιφερειακό νηπιαγωγείο της Μουτταγιάκας, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7778. 

237. Το όριο της  περιοχής αρχίζει στα όρια των δήμων Ύψωνα και Κάτω Πολεμιδιών,  στη τοποθεσία “Μελίσσια”, 
στη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που οδηγεί στα μεταλλεία του δήμου Κάτω Πολεμιδιών, με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην τοποθεσία “Σκυλλοδράππεια”, και ο οποίος περνά ανατολικά από 
την νέα βιομηχανική περιοχή του δήμου Ύψωνα· από εκεί συνεχίζει στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο, με κατεύθυνση βόρειο-δυτική, ανατολική, νότιο-δυτική, βόρειο-ανατολική και νότιο-ανατολική, για 5600 
μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, που οδηγεί στη τοποθεσία “Κοιλάδα του Στεφανή”, στη 
τοποθεσία “Κοκκινόκαμπος”, περνώντας από τις τοποθεσίες “Πλάκες”, “Αργάκι της Σκυλλοδράππειας”, 
“Κοιλάδα του Βασιλουδιού”, “Κοιλάδα της Σκυλλοδράππειας”, “Κουτσιερά”, “Καψάλι”, “Σκυλλοδράππεια” και 
“Βατί”· και από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότιο-ανατολική και νότιο-δυτική στον προαναφερόμενο 
χωματόδρομο, ο οποίος στη συνέχεια γίνεται ασφαλτοστρωμένος, για 3500 μέτρα περίπου, περνώντας από τις 
τοποθεσίες “Κοκκινόκαμπος”, “Κοιλάδα του Στεφανή”, “Χαλόσπιτα”, “Βρυσί” , “Πλάκες”, “Μελίσσια” και τα 
μεταλλεία του δήμου Κάτω Πολεμιδιών, μέχρι το σημείο της αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7779. 

238. Το όριο της  περιοχής αρχίζει στη κοινότητα Λόφου, στη τοποθεσία “Γερωνιές”, στον κύριο και 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου Άγιος Θεράπων – Λόφου, σε απόσταση 40 μέτρων περίπου, ανατολικά από τη 
συμβολή του προαναφερόμενου δρόμου, με τον χωματόδρομο Άγιος Θεράπων – Λόφου, από τον ξύλινο 
πάσσαλο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, με αριθμό 33306/32/13/18· από εκεί συνεχίζει, με κατεύθυνση 
βόρειο-ανατολική, στον προαναφερόμενο κύριο και ασφαλτοστρωμένο δρόμο, για 600 μέτρα περίπου, μέχρι 
συναντήσεως του ξύλινου πασσάλου, υψηλής τάσης, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, με αριθμό 



33306/32/13/7· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότιa, σε ευθεία γραμμή, για 100 μέτρα περίπου, μέχρι το 
αργάκι του Μαύρου, στη τοποθεσία “Ξυλομόδια”, και μετά, συνεχίζει στο προαναφερόμενο αργάκι, με 
κατεύθυνση νότιο-ανατολική, νότια και νότιο-δυτική, για 2700 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με το αργάκι, 
περνώντας από τις τοποθεσίες “Ξυλομόδια”, “Βουνιά”, “Πεύκος Ήμερος”, “Αμμολάδες”, “Κουτσορνίθι”· από εκεί, 
συνεχίζει με κατεύθυνση δυτική, βόρεια, βόρειο-ανατολική, βόρειο-δυτική και βόρεια, στο προαναφερόμενο 
αργάκι, που στη συνέχεια ονομάζεται αργάκι του Χατζή Μωϋσή και μετά αργάκι του Θεριού, για 2800 μέτρα 
περίπου, μέχρι το τέλος του αργακιού, στην τοποθεσία “Γερωνιές”, περνώντας από τις τοποθεσίες “Κόλυμπος” , 
“Βούρνες”, “Κόλυμπος”, “Κούντουροι” και “Κολύμπια”· και από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση βόρειο-δυτική, σε 
ευθεία γραμμή, για 100 μέτρα περίπου, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7780. 

 
EΠAPXIA ΛAPNAKAΣ 

1. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τον κυκλοφοριακό κόμβο Kαλού Xωριού και προχωρεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του παλιού δρόμου Λάρνακας–Kοφίνου–Λεμεσού μέχρι τη διασταύρωσή του με τον 
υπεραστικό δρόμο Λευκωσίας Λεμεσού στη Xοιροκοιτία· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του υπεραστικού δρόμου Λεμεσού–Kοφίνου–Λάρνακας μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5829. 

2. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από την ένωση του ποταμού Ξερόπουζου με τον παλιό δρόμο Kοφίνου–
Mεννόγειας και προχωρεί ανατολικά κατά μήκος του δρόμου μέχρι τη συνάντησή του με το χωματόδρομο πριν 
το χωριό Mεννόγεια· από εκεί νότια κατά μήκος του χωματόδρομου που περνά από την περιοχή «Mαυρογή» 
μέχρι την ένωσή του με το χωματόδρομο Mεννόγειας–Πεύκου του Πασιά· από εκεί δυτικά κατά μήκος του 
χωματόδρομου μέχρι τον ποταμό Ξερόπουζο· από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος χωματόδρομου παράλληλα 
του ποταμού  Ξερόπουζου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5903. 

3. 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. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5910. 

4. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Kλαυδιά· από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου 
που οδηγεί στη Mονή της Στάζουσας μέχρι την εκκλησία των Aγίων Iωακείμ και Άννης· από εκεί βορειοδυτικά 
κατά μήκος χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία «Tερατσωτός» μέχρι τη συνάντηση του 
χωματόδρομου που οδηγεί στην Aγία Άννα, πλησίον των υψωμάτων του Aππιδακιού· από εκεί νοτιοανατολικά 
κατά μήκος χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία «Mαραθευτού» μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί 
στην Kλαυδιά κάτω από το ύψωμα της Kουζούλας· από εκεί νότια κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
που περνά από τη τοποθεσία «Kότζια Σεκκί» και τη Kυβερνητική διάτρηση μέχρι την Kλαυδιά σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο Xάρτη με αύξοντα αριθμό 6016. 

5. Tο σύνορο της περιοχής είναι 300 μέτρα γύρω από τη Mονή της Στάζουσας. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο χάρτη  με αύξοντα αριθμό 6025. 

6. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του χωματόδρομου Tρούλλων – Oρόκλινης όπου βρίσκεται το 
εξωκλήσι Aγ. Θωμά· από εκεί προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου προς την 
κτηνοτροφική περιοχή Oρόκλινης μεχρι την τοποθεσία Kακή Γωνιά και στη συνέχεια με νότια και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του ίδιου χωματόδρομου μέχρι να συναντήσει το χωματόδρομο Oρόκλινης – 
Tρούλλων· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο Eιδικό Σχέδιο  με αύξοντα αριθμό 
6103. 

7. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τον κυκλοφοριακό κόμβο Kαλού Xωριού, επί του υπεραστικού δρόμου 
Λάρνακας – Kοφίνου· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου μέχρι τον 
κυκλοφοριακό κόμβο Pιζοελιάς επί του υπεραστικού δρόμου Λευκωσίας – Λάρνακας· από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου μέχρι τη Λάρνακα και από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Kοφίνου μέχρι τον κυκλοφοριακό κόμβο 
Kαλού Xωριού όπου και το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο Eιδικό Σχέδιο  με αύξοντα αριθμό 
6117. 

8. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του δρόμου Σκαρίνου – Λευκάρων, όπου συμβάλλει ο δρόμος που 
οδηγεί στον Kάτω Δρύ και προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου, μέχρι 
την διασταύρωση του με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί προς το κοινοτικό ντεπόζιτο νερού Kάτω Δρύ, στην 
τοποθεσία "Πεύκος", στην μεγάλη στροφή του δρόμου· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω αγροτικού δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες "Aνεμογιός" και "Δρέπανοι" και περνά κοντά από 
το παρεκκλήσι του Σωτήρος και αφού διασταυρώσει τον αγροτικό δρόμο Bάβλας – Πάνω Λευκάρων στην 
τοποθεσία "Σταυροί", μέχρι τον αγροτικό δρόμο Πάνω Λευκάρων – εκκλησίας Aρχαγγέλου, στην τοποθεσία 
"Πλατύ"· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αγροτικού δρόμου μέχρι τον κύριο δρόμο 
Bαβατσινιάς – Πάνω Λευκάρων – Σκαρίνου· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου, μέχρι το σημείο αρχής. 



Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό: 6209. 

9. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Πυργών· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στον παλαιό κύριο δρόμο Λεμεσού-Λευκωσίας, μέχρι τον πιο πάνω 
δρόμο· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του παλαιού κύριου δρόμου Λεμεσού - Λευκωσίας, μέχρι 
τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στη Μοσφιλωτή· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω δρόμου, μέχρι τη Μοσφιλωτή· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου που 
οδηγεί στην Μονή Αγίας Θέκλας, μέχρι τον χωματόδρομο που οδηγεί στα Πυργά και από εκεί με νοτιοδυτική, 
νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6299. 

10. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Βαβατσινιάς· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια χωματόδρομου, που οδηγεί στην Ορά, μέχρι το εξωκλήσι της 
Παναγίας του Κουμνιού· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί στη 
συμβολή του αργακιού της Αγίας Μαρίνας με τον ποταμό Λάζαρο (ποταμός του Αγίου Μηνά), στην τοποθεσία 
"Κατσινέλλι", μέχρι το τέρμα του πιο πάνω χωματόδρομου· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση και σε ευθεία 
γραμμή, μέχρι τον χωματόδρομο στην τοποθεσία "Αλωνάρι"· από εκεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τον κύριο δρόμο Αγίων Βαβατσινιάς-Βαβατσινιάς 
και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6307. 

11. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κυκλικό κόμβο του Καλού Χωριού στο νέο αυτοκινητόδρομο Λάρνακας - 
Κοφίνου· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου που οδηγεί στο 
αεροδρόμιο Λάρνακας, μέχρι τον κύριο δρόμο Λάρνακας - Μενεού - Κιτίου· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω κυρίου δρόμου, μέχρι τον δρόμο που οδηγεί στην Δρομολαξιά· από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου, μέχρι την Δρομολαξιά· από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί βόρεια από τον υδατοφράκτη Κιτίου, μέχρι την 
διασταύρωση του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία Άγιον Γιωργούδι όπου υπάρχουν και τα ερείπια της 
ομώνυμης εκκλησίας· από εκεί με βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες "Μάγειροι" και "Στρογγυλιές" και περνά δυτικά από την 
βιομηχανική περιοχή Καλού Χωριού, μέχρι τον παλαιό δρόμο Κοφίνου - Λάρνακας και από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο άνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6310. 

12. Το όριο της περιοχής βρίσκεται σε ακτίνα 500 μέτρων από τις εγκαταστάσεις του δορυφορικού σταθμού της 
Α.Τ.Η.Κ. Ερμής, στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος βορειοδυτικά της κοινότητας Αγίου Θεοδώρου. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6311. 

13. Το όριο περιοχής αρχίζει από την συμβολή του δρόμου Παρσάτας - Δράπειας - Καλαβασού με τον δρόμο 
Καλαβασού - Υδατοφράκτη Καλαβασού· από εκεί με βορειοδυτκή κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου, μέχρι τον χωματόδρομο που οδηγεί στην Δράπεια, στην τοποθεσία "Φιλιππούδι"· από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που διασταυρώνει τον ποταμό 
Βασιλικό και περνά από τις τοποθεσίες "Μάνδρα της Ανές" και "Κάμπος", μέχρι την Δράπεια και από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου Παρσάτας - Δράπειας- Καλαβασού, μέχρι το σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6313. 

14. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Ψεματισμένου· από εκεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του κυρίου δρόμου που οδηγεί προς τον Ζύγι, μέχρι τον χωματόδρομο στην τοποθεσία "Χάρτσιες"· 
από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες 
"Μαυροματάς" και "Θρουμπερή" μέχρι την διασταύρωση του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία "Λειβαδιές 
" και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις 
τοποθεσίες "Παλιολινοί" και "Δρακοντιάς" μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6317. 

15. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα 
Αλαμινού, με τον παραλιακό δρόμο Αγίου Θεοδώρου-Ζυγίου, στην τοποθεσία ˝Ξυλογέφυρο˝˙ από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί στην κοινότητα Μαζωτός και περνά 
από τις τοποθεσίες ˝Κοκκινοκαυκαλιές˝, ˝Καψάλες˝ και ˝Σπήλαιος˝, μέχρι το κοινοτικό γήπεδο Μαζωτού˙ από 
εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτωστρωμένου δρόμου Μαζωτού-παραλιακού δρόμου, 
μέχρι τον παραλιακό δρόμο Αγίου Θεοδώρου - Ζυγίου και από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση  κατά μήκος του 
πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6384. 

16. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την αερογέφυρα του νέου αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού, ανατολικά 
της Χοιροκοιτίας˙ από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου μέχρι 
την αερογέφυρα, βόρεια από την περιοχή  ˝Governor’s Beach˝ και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση 



κατά μήκος του παλαιού δρόμου Λεμεσού-Λευκωσίας, που διασταυρώνει το νέο αυτοκινητόδρομο, μέχρι το 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6386. 

17. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κυρίου δρόμου Ζυγίου με τον παλαιό δρόμο Λεμεσού-
Λευκωσίας˙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την αερογέφυρα 
του νέου αυτοκινητόδρομου Λεμεσού - Λευκωσίας˙  από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
χωματόδρομου που εφάπτεται της νότιας περίφραξης του αυτοκινητόδρομου, μέχρι τον πρώτο χωματόδρομο 
του αναδασμού στην τοποθεσία ˝Αλώνια τους Βασίλιες˝˙ από εκεί με νοτιοανατολική και ανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία ˝Παλιόκκος˝ μέχρι τη συμβολή του με 
τον αγροτικό δρόμο Τόχνης - Ζυγίου˙ από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αγροτικού 
δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Ζυγίου-παλαιού δρόμου Λεμεσού-Λευκωσίας και από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6387. 

18. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Ζυγίου· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του παραλιακού δρόμου Ζυγίου – Κιτίου, μέχρι τον χωματόδρομο που οδηγεί στο λιμανάκι Αλαμινού, στην 
τοποθεσία "Ξυλογέφυρο"· από εκεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την 
ακτογραμμή και από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτογραμμής μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6455. 

19. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Ψεματισμένου· από εκεί με βορειοδυτική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τον κύριο δρόμο Μαρωνίου – Ψεματισμένου - 
Τόχνης· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου, μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού 
- Λευκωσίας· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου, μέχρι τον 
κύριο δρόμο Ψεματισμένου – Μαρωνίου και από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6456. 

20. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Αλαμινού· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του κυρίου δρόμου Αλαμινού – Κοφίνου, μέχρι τον πρώτο χωματόδρομο· από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη διασταύρωση του με τον επόμενο χωματόδρομο 
στην τοποθεσία "Πλακωτός" και από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6457. 

21. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κυκλοφοριακό κόμβο Ριζοελιάς· από εκεί με βορειοανατολική, ανατολική 
και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Αγίας Νάπας, μέχρι το όριο 
των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, νότια από την κοινότητα Πύλας· από εκεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω ορίου μέχρι την ακτογραμμή· από εκεί με νοτιοδυτική, νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος της ακτογραμμής, μέχρι τον χωματόδρομο παρά το ξενοδοχείο Ποσειδών, στην παραλία Μενεού νότια 
από τις Αλυκές Λάρνακας· από εκεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική, βορειοδυτική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τους ευκαλύπτους και το νέο 
κοιμητήριο Μενεού, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί από την παραλία προς την κοινότητα 
Μενεού· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την 
πιο πάνω κοινότητα· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του κυρίου δρόμου Κιτίου – Μενεού 
– Λάρνακας, μέχρι τα φώτα τροχαίας όπου καταλήγει ο αυτοκινητόδρομος Κοφίνου – Καλού Χωριού· από εκεί 
με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου, μέχρι την διασταύρωση του με τον 
δρόμο Δρομολαξιάς – Χοντρικής Αγοράς Λάρνακας· από εκεί με βόρεια και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω δρόμου και στη συνέχεια χωματόδρομου, που περνά από την Χοντρική Αγορά και το παλαιό 
σκοπευτήριο Λάρνακας, μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο "Καμάρες"· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τον κύριο δρόμο Κοφίνου-Λάρνακας· από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι τα φώτα τροχαίας της Λεωφόρου Φανερωμένης· 
από εκεί με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του δρόμου που περνά ανατολικά από το νέο 
στάδιο Γ.Σ.Ζ. μέχρι τον κύριο δρόμο Λάρνακας – Κυκλικού Κόμβου Ριζοελιάς και  από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6463. 

22. Το όριο της περιοχής 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 
Μωϋσή μέχρι τον μετρητή νερού, στην τοποθεσία “Δικέφαλος”˙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του χωματόδρομου ο οποίος περνά από τις τοποθεσίες “Μούττη της Φράκτης” και “Μακροχώραφα” και 
στην συνέχεια οδηγεί στη Λάγεια μέχρι την 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 “Αγιάσματα” μέχρι την πηγή των αγιασμάτων˙ από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της αντιπυρικής ζώνης μέχρι την τοποθεσία “Καυκαλιά” και από εκεί με 



νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις 
τοποθεσίες “Κουφάρκακα”, “Φρουντούς”, “Μάντρες”, “Πεταλεγή” και  “ Ασπρολάνονα” μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6489. 

23. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα του Άγιου Θεόδωρου˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του χωματόδρομου που περνά από το μουσουλμανικό νεκροταφείο, μέχρι το τέρμα του, στην 
συμβολή του αργακιού “Βαθύ Αργάκι” με τον ποταμό Πεντάσχοινο, στην τοποθεσία “Κάμπος του Τσιοβάννη”˙ 
από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή, που περνά από τους πρόποδες του υψώματος 
“Σκόπελος” μέχρι τον παλαιό δρόμο Λεμεσού-Λευκωσίας˙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω δρόμου, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Θεόδωρο και από εκεί με 
νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6491. 

24. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του χωματόδρομου που βρίσκεται 3 μέτρα νότια από το δασικό 
ορόσημο με αριθμό 50 του δάσους Σταυροβουνίου˙ από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι την συμβολή του με το χωματόδρομο Σφαγείο Κοφίνου-Πηγή του Βάτου σε απόσταση 
200 περίπου μέτρων˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι την 
πηγή “Νερό  του Βάτου”˙ από εκεί με βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του ίδιου 
χωματόδρομου μέχρι την συμβολή του με τον χωματόδρομο του Εκτροφείου Ταμείου Θήρας-Μεννόγειας˙ από 
εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες 
“Χολέρας” και “Πυθαρκόλυμπος”  μέχρι την συμβολή του με τον χωματόδρομο που οδηγεί προς το σφαγείο 
Κοφίνου, βόρεια του δασικού οροσήμου με αριθμό 45, στην τοποθεσία “Κοκκινόροτσος” και από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά βόρεια από τα δασικά ορόσημα με αριθμούς 
46 και 49 μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6496. 

25. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την αερογέφυρα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Λευκωσίας παρά την ακτή 
του Κυβερνήτη στα διοικητικά όρια των επαρχιών Λεμεσού - Λάρνακας˙ από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του συνδετικού δρόμου της πιο πάνω αερογέφυρας με τον αυτοκινητόδρομο και στη 
συνέχεια του πρώτου παλαιού κύριου δρόμου Λεμεσού– Λευκωσίας μέχρι τη συμβολή του με 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο σε απόσταση 800 περίπου μέτρων˙ από εκεί με βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά δίπλα από την πηγή της Αγίας Μαύρης και 
τα λατομεία της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων μέχρι το τέρμα του στο σκυβαλότοπο κοινοτήτων Λάρνακας 
στη τοποθεσία ″Δρόσινα″˙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου που 
εφάπτεται της περίφραξης του πιο πάνω σκυβαλότοπου και περνά από τη τοποθεσία ″Πάμπουλος του Χ″ 
Μιχαήλ″ μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο ενιαίου σκυβαλότοπου της κοινότητας Μαρί˙ 
από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι την 
αερογέφυρα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού, βορειοδυτικά της κοινότητας Μαρί και από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου μέχρι το σημείο αρχής.                                                                                                   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό  6578.   

26. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του χωματόδρομου της Μονής Αγίας Βαρβάρας με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί προς τη Μονή Σταυροβουνίου˙ από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 
950 περίπου μέτρων˙ από εκεί με βορειοανατολική, νοτιοανατολική, ανατολική, νότια και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ″Κοντή″ και ″Καψαλιά″ 
μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο Αγγλισίδων – Μονής Σταυροβουνίου, δυτικά του Δασικού οροσήμου 
του δάσους Σταυροβουνίου με αρ. 25˙ από εκεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου που περνά δίπλα και βόρεια από το ελικοδρόμιο μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Μονής Σταυροβουνίου – Αγίας Βαρβάρας˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 600 περίπου μέτρων˙ από 
εκεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις 
τοποθεσίες ″Κοκκινόμουττη″ και ″Χολέρα″ μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο Μενόγειας – εκτροφείου 
Ταμείου Θήρας στην τοποθεσία ″Κοκκινογή″˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο εκτροφείο Ταμείου 
Θήρας˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη 
συμβολή του με τον παλαιό κύριο δρόμο Λεμεσού - Λευκωσίας˙ από εκεί με βόρεια και βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο, σε απόσταση 
1000 περίπου μέτρων παρά την υδατοδεξαμενή (ντεπόζιτο) ποσίμου ύδατος στην τοποθεσία ″Τριανταφυλλιά″˙ 
από εκεί με νοτιοανατολική και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη δασική 
οροθετική γραμμή του Δάσους Σταυροβουνίου μεταξύ των δασικών οροσήμων με αριθμούθς 3 και 4˙ από εκεί 
με βορειοανατολική και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω οροθετικής γραμμής (Δασικά ορόσημα 
με αριθμούς 4-9) και της αντιπυρικής ζώνης που εφάπτεται σε αυτή μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που 
οδηγεί στη Μονή Σταυροβουνίου και από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό  6585.    



27. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του παλαιού κύριου δρόμου Κοφίνου – Λάρνακας με τον κύριο 
δρόμο Αγγλισίδων - Αναφωτίδας˙ από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου μέχρι τον πρώτο χωματόδρομο απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας και 250 περίπου μέτρα 
νότια από το Δημοτικό Σχολείο Αγγλισίδων˙ από εκεί με δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου που περνά από τα εργοτάξια σκυροδέματος Μοδέστου στην τοποθεσία ″Ασπρογιά″ μέχρι 
τον παλαιό κύριο δρόμο Κοφίνου – Λάρνακας και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6586. 

28. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Μαζωτού˙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Μαζωτού – Εκκλησίας Αγίου Ξενοφώντος μέχρι το δεύτερο χωματόδρομο που 
οδηγεί στο Κιβισίλι˙ από εκεί με βορειοανατολική  κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι 
τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 700 πείπου μέτρων˙ από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο που οδηγεί 
στην εκκλησία του Αγίου Ξενοφώντος˙ από εκεί μέ νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά βόρεια από το Μουσείο Αργυρού της 
κοινότητας Μαζωτού μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο  εκκλησίας Αγίου Ξενοφώντος - Μαζωτού˙ από εκεί με 
δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο σε απόσταση 100 περίπου μέτρων˙ από εκεί μέ νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τον κύριο δρόμο Κιτίου – Μαζωτού – Αλαμινού και από εκεί με δυτική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6588.     

29. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Μαύρου νερού-Πάνω 
Αγγλισίδων με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πάνω Αγγλισίδων-Υδατοφράκτη Αγγλισίδων σε απόσταση 500 
μέτρων περίπου βόρεια από την υπόγεια διάβαση Αγγλισίδων επί του αυτοκινητόδρομου Κοφίνου-Λάρνακας· 
από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια 
χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία ″Παλλουρόκαμπος″ και οδηγεί προς τον υδατοφράκτη 
Αγγλισίδων μέχρι την αντιπυρική ζώνη στην τοποθεσία ″Κοντομέρσινα″, μεταξύ των δασικών ορόσημων με 
αριθμούς 33 και 32 του Κρατικού Δάσους Σταυροβουνίου· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
της πιο πάνω αντιπυρικής ζώνης που εφάπτεται ανατολικά της δασικής οροθετικής γραμμής και περνά από τις 
τοποθεσίες ″Παμπούλα του Σταυρού″ και  ″Στρογγυλό″ μέχρι το δασικό ορόσημο με αριθμό 28· από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου που εφάπτεται της δασικής οροθετικής γραμμής μέχρι το 
δασικό ορόσημο με αριθμό 26· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του ίδιου πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι το δασικό ορόσημο με αριθμό 25· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της 
αντιπυρικής ζώνης που εφάπτεται νότια της δασικής οροθετικής γραμμής μέχρι το δασικό ορόσημο με αριθμό 
23· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο 
Μαύρου Νερού-Αγγλισίδων· από εκεί με νοτιοανατολική, νότια, νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6718. 

30. Το  όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του παραλιακού δρόμου Μαζωτού-Ζυγίου με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Μαρωνίου στην τοποθεσία ″Γεφύρι του Τσάρουκκα″· από 
εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του 
με χωματόδρομο του αναδασμού στην τοποθεσία ″Καψαλούθκια″, σε απόσταση 1000 μέτρων περίπου· από 
εκεί με βορειοανατολική, βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι 
τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 800 μέτρων περίπου· από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε 
απόσταση 500 μέτρων περίπου· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον παραλιακό δρόμο Μαζωτού-Ζυγίου και από εκεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του παραλιακού δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6724. 

31. Το  όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο όπου ο χωρητικός δρόμος Άρσους-Λύσης συναντά το επαρχιακό 
όριο Λάρνακας-Αμμοχώστου και προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
επαρχιακού ορίου μέχρι το σημείο που συναντά το όριο της Βρετανικής Κυρίαρχης Βάσης Δεκέλειας· από εκεί 
με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ορίου της πιο πάνω Βάσης μέχρι το σημείο που 
συναντά το δρόμο που οδηγεί προς το χωριό Πύλα· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου μέχρι τη βορειοανατολική γωνιά του τεμαχίου με αριθμό 187 του Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου 
αριθμό XLI.11· από εκεί δυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου με αριθμό 132 
του Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου XLI.10· από εκεί βορειοδυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό 
νότιο σημείο του τεμαχίου με αριθμό 45 του Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου αριθμό XLI.2· από εκεί δυτικά 
σε ευθεία γραμμή μέχρι το σημείο πάνω στο δρόμο που περνά από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και οδηγεί 
προς το χωριό Τρούλλοι· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη 
βορειοδυτική γωνιά του τεμαχίου με αριθμό 19/3 του Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου αριθμό XL.8· από 
εκεί βορειοδυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου με αριθμό 420 του 
Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου με αριθμό XXXI.64· από εκεί νοτιοδυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο 
μακρινό ανατολικό σημείο του τεμαχίου με αριθμό 18/3 του Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου XL.7, το οποίο 



σημείο βρίσκεται πάνω στο δρόμο που περνά από το χωριό Αβδελλερό και οδηγεί προς το χωριό Αθιένου· από 
εκεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη βορειοανατολική 
γωνιά του τεμαχίου με αριθμό 379 του Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου XXXI.54· από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αβδελλερού-Αθιένου μέχρι την κοινότητα Αθιένου· 
από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αθιένου-Λάρνακας μέχρι το 
σημείο συμβολής με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην κατεχόμενη κοινότητα Πυροϊου· από εκεί με 
βόρεια και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Λάρνακας- Πυροϊου -Αθιένου μέχρι τη συμβολή του 
με το δρόμο που οδηγεί προς το χωριό Αγυιά· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο που οδηγεί προς το χωρητικό δρόμο Αθιένου-Μελούσιας· από 
εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την ένωσή του με το χωρητικό 
δρόμο Αθιένου-Μελούσιας-Τρεμετουσιάς-Άρσους-Λύσης· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6732. 

32. Το  όριο της περιοχής αρχίζει από  τη διασταύρωση του κύριου δρόμου Αγίας Άννας-Μοσφιλωτής-Σιάς με τον 
παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού· από εκεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι το ζυγιστικό σταθμό Κοφίνου· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι 
τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας· από εκεί με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω αυτοκινητόδρομου μέχρι τη διασταύρωση του με τον κύριο δρόμο Σιάς-Μοσφιλωτής και από εκεί με 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6735. 

33. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Μενεού· από εκεί με νότια, νοτιοανατολική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Μενεού-Περβολιών μέχρι την κοινότητα Περβόλια· 
από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Περβολιών-Κιτίου μέχρι την 
κοινότητα Κιτίου και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου 
Κιτίου-Μενεού μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6792. 

34. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την αερογέφυρα Ριζοελιάς-Αραδίππου επί του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-
Λάρνακας, νότια του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς σε απόσταση 370 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του παλαιού δρόμου Λάρνακας-Λευκωσίας μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε 
απόσταση 2800 περίπου μέτρων· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
μέχρι το τέλος του στην περίφραξη του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λάρνακας σε απόσταση 540 περίπου 
μέτρων· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου μέχρι τον κυκλικό 
κόμβο Ριζοελιάς και από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου που οδηγεί στη Λάρνακα 
μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6798. 

35. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Κιτίου-Ζυγίου με τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Μαζωτού δίπλα από το πάρκο Καμήλων· από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε 
απόσταση 550 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία ″Ποταμός του Πούζη″ μέχρι τη συμβολή του με τον ποταμό 
Πούζη· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι τον κύριο δρόμο 
Κιτίου-Ζυγίου σε απόσταση 180 περίπου μέτρων και από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6800. 

36. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που αρχίζει από τον παλαιό 
δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού και οδηγεί στον υδατοφράκτη Δυποτάμου με χωματόδρομο, 700 περίπου μέτρα 
βόρεια από την αερογέφυρα Σκαρίνου· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι το τέρμα του στην τοποθεσία "Χολέτρα" όπου ξεκινά απότομη κατωφέρεια (κρεμμοί) σε 
απόσταση 200 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω απότομης 
κατωφέρειας (κρεμμοί) μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στην τοποθεσία "Λιβάδια" σε απόσταση 570 
περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στον υδατοφράκτη Διποτάμου 
και διασταυρώνει τον ποταμό "Πεντάσχοινο" σε απόσταση 500 περίπου μέτρων και από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6801. 

37. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Ψεματισμένου – Ζυγίου με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Μαρωνίου˙ από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι την κοινότητα Μαρωνίου˙ από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες ″Αλώνες″, ″Ανεφανή″, 
και ″Καψαλούδια″ μέχρι τον παραλιακό δρόμο Κιτίου - Ζυγίου˙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω παραλιακού δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο 
εστιατόριο Λεμονόκηπος σε απόσταση 2300 περίπου μέτρων˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά 



μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο που 
οδηγεί προς τον δρόμο Ζυγίου – Ψεματισμένου, σε απόσταση 1100 περίπου μέτρων παρά την παλαιά πέτρινη 
υδατοδεξαμενή Μαρωνίου˙ από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες ″Ζαφούνες″, ″Στραοπελετζιά″ και ″Κοκκινόγια″ μέχρι τη συμβολή του με 
τον κύριο δρόμο Ζυγίου – Ψεματισμένου και από εκεί με βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6872. 

38. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Ζυγίου˙ από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό Βασιλικού μέχρι τη συμβολή του με 
τον παλαιό ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στη κοινότητα Καλαβασού στη τοποθεσία ″Λιβάδεια″ σε 
απόσταση 1450 περίπου μέτρων˙ από εκεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω παλαιού ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον παλαιό δρόμο Λεμεσού – 
Λευκωσίας˙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω παλαιού δρόμου μέχρι τη 
διασταύρωση του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στη κοινότητα Ζυγίου και από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6874. 

39. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στη κοινότητα 
Αβδελλερού και του κύριου δρόμου Αβδελλερού - Αθιένου˙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του σε απόσταση 1650 μέτρων περίπου, με άλλο 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που με ανατολική κατεύθυνση οδηγεί στην κοινότητα Αβδελλερού˙ από εκεί συνεχίζει 
με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το Αβδελλερό και από 
εκεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ίδιου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6876. 

40. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αγίου Θεοδώρου – παραλίας 
Πεντασχοίνου με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στον οικισμό ″Τζιηναροτό″ στη τοποθεσία ″Τσιαήρι″˙ 
από εκεί με ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου 
μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο που οδηγεί στη τοποθεσία ″Γαλευτήρκα″ σε απόσταση 450 περίπου 
μέτρων˙ από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τη κεραία 
του υποσταθμού της Α.ΤH.Κ. μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία ″Κουζούλες″ σε 
απόσταση 500 περίπου μέτρων˙ από εκεί με βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο που οδηγεί στο οικισμό "Τζιηναροτό" σε 
απόσταση 1300 περίπου μέτρων˙ από εκεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική και βορειοδυτική  κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι 530 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση 
και σε ευθεία γραμμή μέχρι τους πρόποδες του βουνού σε απόσταση 150 περίπου μέτρων· από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος στους πρόποδες του βουνού μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο 
που οδηγεί στη τοποθεσία "Τερατσούδι" σε απόσταση 400 περίπου μέτρων από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε 
απόσταση 150 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοανατολική, βόρεια, βορειοανατολική, νότια, βορειοανατολική 
και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες 
"Μερίκα" και "Λαξίδι Χατζή Kάρουλα" μέχρι τη συμβολή του με το κύριο δρόμο Ζυγίου – Κιτίου· από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω παραλιακού δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στον υποσταθμό της αρχής τηλεπικοινωνιών και της κοινότητας Αγίου 
Θεοδώρου 900 περίπου μέτρα δυτικά από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στη 
κοινότητα Αγίου Θεοδώρου˙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το χωματόδρομο του αναδασμού που οδηγεί στη κοινότητα Μαρωνίου σε 
απόσταση 720 περίπου μέτρων παρά τα ερείπια του παρεκκλησιού Αγίου Γιωρκούδη˙ από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη διασταύρωση του με άλλο χωματόδρομο στη 
τοποθεσία ″Κολόνες″ σε απόσταση 1300 περίπου μέτρων˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τη τοποθεσία ″Καυκαλιά του Στέρακα″ και "Παπούτσες" μέχρι τον 
χωματόδρομο στη τοποθεσία ″Τρία Βουνάρκα″ σε απόσταση 1200 περίπου μέτρων˙ από εκεί με ανατολική και 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Λαξιά 
της Βρύσης", "Στέρακος", "Κοκκινογή" και ″Κακοσκάλια″ μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο παραλίας 
Πεντασχοίνου – Αγίου Θεοδώρου στη τοποθεσία ″Παλιοκάμινα″ και από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6877. 

41. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Καλού Χωριού και προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου που οδηγεί στην τοποθεσία ″Κουζούλα″ και την 
κοινότητα Κλαυδιών, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο που με βορειοδυτική και ανατολική κατεύθυνση 
οδηγεί στον κύριο δρόμο Αγίας Άννας – Καλού Χωριού˙ από εκεί συνεχίζει με βορειοανατολική και ανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι την κοινότητα Καλού Χωριού και το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6879. 

42. Το όριο της περιοχής αρχίζει  από την κοινότητα Αγίας Άννας˙ από εκεί με βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του κύριου δρόμου Αγίας Άννας – Μοσφιλωτής μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο 



δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Ψευδά˙ από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
μέχρι την κοινότητα Ψευδά˙ από εκεί με ανατολική, βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
χωματόδρομου που αρχίζει από την τοποθεσία "Κοκκίνια" και περνά από τις τοποθεσίες ″Ζουδιάς″, 
"Αλονούδια", ″Νιόλυμο″ και ″Βυζακιά″ και καταλήγει στην κοινότητα Αγίας Άννας όπου είναι και το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6880. 

43. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Κιτίου και προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του κύριου δρόμου Κιτίου – Περβολιών μέχρι την κοινότητα Περβολιών˙ από εκεί συνεχίζει νοτιοανατολικά κατά 
μήκος του ασφαλτοστρωμένου παραλιακού δρόμου που οδηγεί στο Φάρο μέχρι τα τουριστικά διαμερίσματα 
″ΣΟΚΟΡΙΚΙ″ όπου συμβάλλει ο νέος ασφαλτοστρωμένος δρόμος που οδηγεί στο Μαζωτό˙ από εκεί προχωρεί 
με νότια και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος το πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τον αγροτικό δρόμο 
στην τοποθεσία ″Κοκκινάδι″ της κοινότητας Σοφτάδων˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον χωμάτινο και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
του Αναδασμού που οδηγεί στην κοινότητα Κιτίου˙ από εκεί βορειοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
του Αναδασμού μέχρι τη συμβολή ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου που με νότια 
κατεύθυνση οδηγεί στο γεφύρι του ποταμού Τρέμιθου˙ από εκεί προχωρεί κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
μέχρι το γεφύρι και από εκεί με ανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου και στη 
συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από το κοιμητήριο της κοινότητας Κιτίου και την τοποθεσία 
″Αφεντικά″ και καταλήγει στην πιο πάνω κοινότητα όπου και το σημείο αρχής. Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή 
σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα αριθμό 6887. 

44. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Μαζωτού – Κιτίου με τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο που οδηγεί στη κοινότητα Κιβισιλίου· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά  μήκος του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στη κοινότητα Κιβισιλίου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε 
απόσταση 650 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι 400 περίπου μέτρα· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι του 
παραλιακού δρόμου Μαζωτού – Κιτίου και από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
παραλιακού δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6889. 

45. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη Κοινότητα Λάγειας· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του χωματόδρομου που περνά από τη τοποθεσία "Λούρες" μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη 
τοποθεσία "Στράτα του Μύλου", σε απόσταση 700 περίπου μέτρων· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο που οδηγεί στη κοινότητα 
Βάβλα στη τοποθεσία "Βουνό" σε απόσταση 660 περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοδυτική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Βάβλας-Λάγειας και από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6970. 

46. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Ψεματισμένος· από εκεί με βόρεια, νοτιοανατολική, νότια και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου που οδηγεί στη κοινότητα Σκούλλη και περνά δυτικά και 
δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Ανδρονίκου της κοινότητας Ψεματισμένου μέχρι τη κοινότητα Μαρώνι· από 
εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το κύριο 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Ζυγίου – Ψεματισμένου και από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6972.       

47. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στον οικισμό 
"Παρασόλια" στη παραλία νότια της κοινότητας "Κιβισίλι", με τον κύριο δρόμο Μαζωτού - Κιτίου· από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο 
σε απόσταση 1100 περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με το νέο παραλιακό ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κιτίου - Μαζωτού· από 
εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω νέου παραλιακού δρόμου μέχρι τη συμβολή του με 
τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στον οικισμό "Παρασόλια"  σε απόσταση 1300 περίπου μέτρων και 
από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6973.              

48. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του παλαιού κύριου δρόμου Λεμεσού – Λευκωσίας με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί προς τις χημικές βιομηχανίες, 480 περίπου μέτρα βορειοανατολικά της 
εισόδου του νέου ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Μαρί· από εκεί με ανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη παραλία· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
της παραλίας, μέχρι το όριο των Επαρχιών Λάρνακας – Λεμεσού στη τοποθεσία "Γεράκια"· από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω Επαρχιακού Ορίου, μέχρι τον παλαιό κύριο δρόμο Λεμεσού 
-  Λευκωσίας και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6976.              



49. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Πυργών· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από τη τοποθεσία "Κασπάρι" και δυτικά από την εκκλησία του Αγίου 
Σπυρίδωνα μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο βόρεια από τα λατομία Ιωάννου και Παρασκευαΐδη σε 
απόσταση 1700 περίπου μέτρων· από εκεί με δυτική, βόρεια και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από τη τοποθεσία "Σταύρες" μέχρι τη συμβολή του με αντιπυρική ζώνη σε 
απόσταση 900 περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοδυτική, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής ζώνης που περνά από τη τοποθεσία "Ευκάλες" μέχρι το τέρμα της που 
συμβάλει με χωματόδρομο σε απόσταση 2000 περίπου μέτρων στη τοποθεσία "Ευκαλούδι" · από εκεί με δυτική 
και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με  άλλο 
χωματόδρομο σε απόσταση 300 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί 
στο κύριο δρόμο Κόρνου – Σταυροβουνίου σε απόσταση 250 περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στις υδατοδεξαμενές της κοινότητας Πυργών σε απόσταση 680 περίπου 
μέτρων· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι το χωματόδρομο που βρίσκεται, 
βόρεια και δίπλα από τα λατομεία ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ στη τοποθεσία "Εφκάλι" σε απόσταση 600 περίπου μέτρων· 
από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Σταυροβουνιού – Κόρνου σε απόσταση 650 περίπου μέτρων· από εκεί βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον παλαιό κύριο δρόμο Λεμεσού – 
Λευκωσίας στη τοποθεσία "Μουττάρι"· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
παλαιού  κύριου δρόμου μέχρι τη διασταύρωση του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κόρνου – Πυργών και από 
εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6977.            

50. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη Κοινότητα Κίτι· από εκεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στο νέο κοιμητήριο μέχρι τη συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο σε απόσταση 1900 περίπου μέτρων· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Κιτίου – Μαζωτού και από εκεί με 
βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6978.  

51. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την Κοινότητα Αλαμινού· από εκεί με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αλαμινού – Μενόγειας μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο 
στη τοποθεσία "Στρογγιλό Πάμπουλο" σε απόσταση 2600 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο Κοφίνου – 
Αναφωτίδας σε απόσταση 760 περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου μέχρι τη κοινότητα Αναφωτίδας· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί προς τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Μαζωτού – Αλαμινού μέχρι την 
διασταύρωση του με τον πιο πάνω δρόμο και από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6980.  

52. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του ποταμού Αγίου Μηνά με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Βάβλας-Κάτω Δρύ· από εκεί με ανατολική, βορειοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στη τοποθεσία "Βουππιά", 
(Πίτσυλος) σε απόσταση 1300 περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοδυτική, νότια, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, 
δυτική, νοτιοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από 
τις τοποθεσίες "Λονατάς", "Φιλιππήδες", "Τέρατσος" , "Αγγούλοι" και διασταυρώνει τον ποταμό του Αγίου Μηνά, 
μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο που είναι και αντιπυρική ζώνη στη τοποθεσία "Καμινια"· από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο που 
είναι και πάλι αντιπυρική ζώνη σε απόσταση 760 περίπου μέτρων στη τοποθεσία "Μούττες του Μασσού"· από 
εκεί με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο σε απόσταση 570 περίπου μέτρων· από εκεί με δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Βάβλας – Κάτω Δρύ στη τοποθεσία 
"Συκαρίτι" και από εκεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική, ανατολική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6981.              

53. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Κάτω Δρύ – Μονής Αγίου Μηνά 
– Βάβλας με τον κύριο δρόμο Χοιροκοιτίας – Λάγειας· από εκεί με  βορειοδυτική, νότια και βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 
1100 περίπου μέτρων, στην τοποθεσία "Ζαχαρκάς"· από εκεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική, δυτική, βόρεια, 
δυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις 
τοποθεσίες "Περιβίκλια", "Βουνό", "Στράτα του Μύλου" και "Τέρατσος" μέχρι το τέρμα του επί του ποταμού 
Αγίου Μηνά (ή Λάζαρου)· από εκεί με ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ποταμού μέχρι τη διασταύρωση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι τη διασταύρωση του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κάτω Δρύ – Μονής Αγίου Μηνά – Βάβλας και από εκεί με νοτιοανατολική, 



νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, δυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου 
μέχρι το σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6982.         

54. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού με το παλαιό 
κύριο δρόμο Λεμεσού-Λευκωσίας στην αερογέφυρα Χοιροκοιτίας· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω παλαιού κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στη τοποθεσία 
"Λαξιά του Μερή" σε απόσταση 130 περίπου μέτρων· από εκεί με νότια, νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Κακή Σκάλα", "Τσιβέλλη" και από το 
ύψωμα Αμαλά μέχρι τη διασταύρωση του με το χωματόδρομο Μαρώνι-Ψεματισμένο στη τοποθεσία "Λαξιά του 
Παμπουλόμη" σε απόσταση 2300 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοδυτική, νοτιοδυτική, νοτιοανατολική και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Ψεματισμένο παλαιό δρόμο Λεμεσού-Λευκωσίας· από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου που περνά πάνω από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσία, 
μέχρι τη συμβολή του με το παλαιό δρόμο Λεμεσού-Λευκωσίας και από εκεί με βόρεια και βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6984. 

55. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την είσοδο του νέου ολυμπιακού Σκοπευτηρίου Λάρνακας (κοινότητας 
Κλαυδιάς) που βρίσκεται στο τέλος του χωματόδρομου, ο οποίος χωματόδρομος ξεκινά από τη διασταύρωση 
του αργακιού του Κουφού (παραπόταμος του ποταμού Τρέμιθου) με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Τερσεφάνου-παλαιού δρόμου Λεμεσού-Λάρνακας σε απόσταση 350 περίπου μέτρων και από εκεί με δυτική, 
νοτιοδυτική, βορειοδυτική, βορειοανατολική, νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της 
περίφραξης του πιο πάνω νέου Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου Λάρνακας μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7060. 

56. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στη κοινότητα 
Τερσεφάνου με τον κύριο δρόμο Κιτίου-Μαζωτού˙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένο δρόμο σε 
απόσταση 930 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου, μέχρι 
τη κοινότητα Τερσεφάνου και από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου που οδηγεί προς το κύριο δρόμο Κιτίου-Μαζωτού μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7061. 

57. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Ψευδάς˙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του κύριου δρόμου Ψευδά-Λυμπιών μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 1500 περίπου 
μέτρων, στη τοποθεσία ”Βαθκιά”˙ από εκεί με ανατολική, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο και στη συνέχεια 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο σε απόσταση 430 περίπου μέτρων˙ από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στη κοινότητα Ψευδά σε 
απόσταση 1500 περίπου μέτρων στη τοποθεσία ”Ζούδια” και από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7062. 

58. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή δύο χωματόδρομων νότια της εκκλησίας του Αρχαγγέλου, και 
2400 περίπου μέτρων βόρεια από την εγκαταλελειμμένη κοινότητα Κόχη˙ από εκεί με νοτιοανατολική, ανατολική 
και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί προς τον Δήμο Αραδίππου μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία ”Καμένος ” σε απόσταση 1000 περίπου μέτρων˙ από εκεί 
με νότια, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά δυτικά 
από το αργάκι του Κατσινιάρη και βορειοδυτικά, από τον ποταμό του Αρχαγγέλου, μέχρι τη συμβολή του με το 
χωματόδρομο που οδηγεί στη εκκλησία του Αρχαγγέλου στη τοποθεσία ”Monastir Ovasi ” και από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7065. 

59. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Μαρί∙ από εκεί με Νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην Κοιλάδα Βασιλοπόταμου και περνά από τις τοποθεσίες 
″Αλωνότοπος″, ″Ραππουρία″, ″Χριστίνα″ και ″Μαντελού″ μέχρι τη  συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο σε 
απόσταση 1,440 περίπου μέτρων∙ από εκεί με Ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες ″Πελίστερος″ και ″Μαρί″ μέχρι τη συμβολή του  με 
τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στον παραλιακό ασφαλτοστρωμένο δρόμο Ζυγίου – Μαρί∙ από εκεί με 
Νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από την τοποθεσία 
″Λιβάδια″ μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Ζυγίου – Μαρί και από εκεί με Νότια, 
Νοτιοδυτική και Βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά 
δίπλα από το εργοστάσιο τσιμέντου Βασιλικού και από τις τοποθεσίες ″Λίμνη″, ″Σιεχίτ″, ″Χορολαξιές″, 
″Μουτσούνια″, ″Πλατιές″, ″Μαζερά″ και ″Παμπούλα″ μέχρι το σημείον αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7178. 



60. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του χωματόδρομου Οράς – περιοχής Ματσάγγας, με άλλο 
χωματόδρομο σε απόσταση 1200 περίπου μέτρων Νοτιοδυτικά της πιο πάνω Κοινότητας∙ από εκεί με 
Νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με το 
χωματόδρομο που εφάπτεται της ιδιωτικής περίφραξης σε απόσταση 230 περίπου μέτρων∙ από εκεί με 
Νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά δίπλα της πιο πάνω περίφραξης 
και από τη τοποθεσία ″Κρύο Νερό″ μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο που οδηγεί στη τοποθεσία 
″Ματσάγγας″ σε απόσταση 480 περίπου μέτρων και από εκεί με Βόρεια, Βορειοδυτική και Βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου, που περνά από τη τοποθεσία ″Μούττη του Γληόρη″, μέχρι το 
σημείον αρχής.    
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7181. 

61. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Λάγιεας – Οράς 
400 περίπου μέτρων Βορειοδυτικά της Κοινότητας Λάγειας∙ από εκεί με Βορειοδυτική, Νοτιοδυτική και 
Βορειοδυτική κατεύθυνση  κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που περνά από τη 
τοποθεσία ″Κλήμα του Χωριού″ μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 650 περίπου μέτρων∙ 
από εκεί με Βόρεια και Βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τη 
τοποθεσία ″Δρόξενος″ μέχρι τη συμβολή του με τον παλαιό χωματόδρομο Οράς – Λάγειας στη τοποθεσία 
″Ιμπρίκκι″ από εκεί με Ανατολική  κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του 
με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 180 περίπου μέτρων∙ από εκεί με Ανατολική, Νότια και Νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή με το χωματόδρομο που οδηγεί στη 
τοποθεσία ″Νέα Περβολιά″ σε απόσταση 680 περίπου μέτρων και από εκεί με Νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείον αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7182. 

62. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Ζυγίου∙ από εκεί με Βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Ζυγίου – Ψεματισμένου που περνά δίπλα από το εκκλησάκι του Αγίου 
Ηρακλειδίου και τις τοποθεσίες ″Λαξίδιν″, ″Καψάλα″ και ″Λιβαδιές″ μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο στην τοποθεσία ″Κοκκινογιά″ σε απόσταση 1400 περίπου μέτρων∙ από εκεί με 
Ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες 
″Λιβαδιές″, ″Λάκκος″, ″Στραοπελέτζι″ και ″Ζαφουρίες″ μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Μαρωνίου – Παραλίας ″Λεμονόκηποι″∙ από εκεί με Νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες ″Τριολένες″, ″Κρεμμός του Διακόνου″ και ″Καμίνια″ 
μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αγίου Θεοδώρου – Ζυγίου στην τοποθεσία ″Γιαλός″ και 
από εκεί με Δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείον αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7183. 

63. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον εγκαταλειμμένο οικισμό Δράπειας και προχωρεί βόρεια κατά μήκος του 
χωματόδρομου που οδηγεί στον επίσης εγκαταλειμμένο οικισμό Παρσάτας, περνώντας από τις τοποθεσίες 
“Γωνιά”, “Κóκκινο Bουνάρι” και “Λαόνι του Μαύρου”, μέχρι την αντιπυρική λωρίδα στην τοποθεσία “Γληόρης”∙ 
από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, προχωρεί κατά μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής λωρίδας που περνά 
από την τοποθεσία “Κόνιζοι” και φτάνει μέχρι την τοποθεσία “Ατόμουττη” και στο χωματόδρομο που οδηγεί από 
τον κύριο δρόμο Χοιροκοιτίας – Βάβλας – Οράς, στον εγκαταλειμμένο οικισμό Δράπειας∙ από εκεί προχωρεί με 
νότια, νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και σε απόσταση 
1860 μέτρων περίπου, στρέφεται ακριβώς νότια και εκτείνεται σε ευθεία γραμμή 155 μέτρων, μέχρι το 
χωματόδρομο που οδηγεί ανατολικά στην τοποθεσία “Παλιοκάμινα”∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση,  κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία “Μαρκάτης” μέχρι τη 
συμβολή μονοπατιού σε απόσταση 180 μέτρων περίπου∙ από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού, που περνά από την τοποθεσία “Ανεφανή” και σε απόσταση 260 μέτρων 
περίπου, στρέφεται νοτιοδυτικά και εκτείνεται σε ευθεία γραμμή 145 μέτρων, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο και 
στην συνέχεια χωμάτινο δρόμο που οδηγεί από την κοινότητα Καλαβασού στους εγκαταλειμμένους οικισμούς 
Δράπειας και Παρσάτας∙ από εκεί συνεχίζει με νοτιοδυτική, βορειοδυτική, βορειοανατολική, βορειοδυτική, 
βόρεια, βορειοανατολική και πάλι βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου, μέχρι το σημείο 
αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7184. 

64. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωματόδρομο που βρίσκεται δίπλα από το τριγωνομετρικό σημείο (νέο Α. 
Πετούντα) 650 περίπου μέτρων Νοτιοανατολικά από το εξωκκλήσι της Παναγίας της Πετούντας∙ από εκεί με 
Νοτιοδυτική, Βορειοδυτική και Βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις 
τοποθεσίες ″Αγιάσματα″ και ″Μακαρούνια″ μέχρι τη συμβολή το υμε το δρόμο του αναδασμού∙ από εκεί με 
Ανατολική, Βόρεια και Ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου του αναδασμού μέχρι τη 
συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο εξωκκλήσι της Παναγίας Πετούντας∙ από εκεί με 
Νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που περνά από τη τοποθεσία 
″Κόκκινες″ μέχρι τη συμβολή του με  νέο ασφαλτοστρωμένο δρόμο Παναγιάς Πετούντας – Κιτίου σε απόσταση 
470 περίπου μέτρων∙ από εκεί με Βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου που περνά 
από τις τοποθεσίες ″Αμμάτι″ και ″Βαρκές″, μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί 
στον παραλιακό δρόμο Ζυγίου – Κιτίου, σε απόσταση 1,450 περίπου μέτρων∙ από εκεί με Βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες 
″Αμμοβούναρα″ και ″Καυκάλλια του Χαρκού″, μέχρι τη συμβολή του με το παραλιακό ασφαλτοστρωμένο δρόμο 



Κίτι – Μαζωτός- Ζύγι σε απόσταση 930 περίπου μέτρων∙ από εκεί με Νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω παραλιακού δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στη 
Κοινότητα Μαζωτού∙ από εκεί με Βορειοδυτική, Βορειοανατολική και Βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες ″Λάμια″, ″Αλακάτι″ και ″Αλώνια″ μέχρι τη 
Κοινότητα Μαζωτού∙ από εκεί με Ανατολική Νοτιοανατολική, Βορειοανατολική και Νοτιοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες ″Πάνω Λιβάδια″ και ″Καυκάλλια του 
Σάρτα Νικόλα″, μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Ζυγίου – Μαζωτού – Κιτίου, σε 
απόσταση 2,000 περίπου μέτρων∙ από εκεί με Βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στον Οικισμό Παρασόλια σε απόσταση 
2,340 περίπου μέτρων∙ από εκεί με Νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που 
περνά Ανατολικά και δίπλα από το πιο πάνω Οικισμό και από την τοποθεσία ″Παρασόλια″, μέχρι τη συμβολή 
του με τον νέο ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κιτίου – Παναγιάς Πετούντας∙ από εκεί με Νοτιοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, σε απόσταση 1,500 περίπου μέτρων στη τοποθεσία 
″Λίμνη″∙ από εκεί με Νοτιοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή, μέχρι την ακτογραμμή και από εκεί 
Νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω ακτογραμμής μέχρι το σημείον αρχής.                 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7185. 

65. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Δήμο Πάνω Λευκάρων∙ από εκεί με Βόρεια και Βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Πάνω Λευκάρων – Κόρνου, που περνά Δυτικά και δίπλα από το 
γήπεδο Λευκάρων και την τοποθεσία ″Καργώτης″ μέχρι τη διασταύρωσή του με το χωματόδρομο που οδηγεί 
στο παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας σε απόσταση 510 περίπου μέτρων∙ από εκεί με Νοτιοανατολική, Βόρεια, και 
Ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το τέρμα του στο παρεκκλήσι της Αγίας 
Μαρίνας∙ από εκεί με Βορειοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Πάνω Λευκάρων – τοποθεσία ″Κούρβελλος″ σε απόσταση 170 περίπου μέτρων και από εκεί με Νοτιοανατολική, 
Δυτική και Νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από την 
τοποθεσία ″Βρύση″   και ″Αρκολθιά″ μέχρι το σημείον αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7187. 

66. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο κα στη συνέχεια 
χωματόδρομο, που οδηγεί στην τοποθεσία ″Μαύρο νερό″ και δίπλα από το ποταμό Πούζη, 1,400 περίπου 
μέτρων Βορειοδυτικά της Κοινότητας Αλεθρικού∙ από εκεί με Βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με την αντιπυρική ζώνη σε απόσταση 700 περίπου μέτρων∙ από εκεί με 
Βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής ζώνης, μέχρι τη συμβολή της με το χωματόδρομο 
που οδηγεί στη Κοινότητα Αλεθρικού στην τοποθεσία ″Μερσινιές″ σε απόσταση 780 περίπου μέτρων και από 
εκεί με Νοτιοανατολική, Νότια, και Νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που 
περνά από την τοποθεσία ″Σπήλιος″ μέχρι το σημείον αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7188. 

67. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Δήμο Πάνω Λευκάρων∙ από εκεί με Βορειοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια χωματόδρομου που περνά δίπλα από το Τούρκικο 
Κοιμητήριο μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 450 περίπου μέτρων∙ από εκεί με 
Νοτιοανατολική και Νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά   από τις 
τοποθεσίες ″Μακροτείχια″ και ″Ρίζοι″ μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Κοινότητας Κάτω Λευκάρων σε 
απόσταση 1550 περίπου μέτρων∙ από εκεί με Νοτιοανατολική, Νότια και Βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
το πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες ″Γούππος″ και ″ ′Aντζελος ″ μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο που συνδέει τη κοινότητα Κάτω Λευκάρων με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Σκαρίνου – Πάνω Λευκάρων∙ από εκεί με Νοτιοδυτική, Νότια και Νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Σκαρίνου – Πάνω Λευκάρων και από εκεί με Δυτική, Βόρεια και Βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείον αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7189. 

68. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο και στη συνέχεια 
χωματόδρομο 50 μέτρα βόρεια  της αερογέφυρας της κοινότητας  Μενόγειας στον  κύριο δρόμο Κοφίνου - 
Λάρνακας· από εκεί με  βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια 
χωματόδρομου, που οδηγεί στο κεντρικό σφαγείο Κοφίνου και στα κρατητήρια Μενόγειας, μέχρι το σημείο όπου 
τελειώνει ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος σε απόσταση 600 περίπου μέτρων·από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή, μέχρι χωματόδρομο σε απόσταση 550 περίπου μέτρων  βορειοδυτικά και 
δίπλα από την υδατοδεξαμενή της κοινότητας Μενόγειας και  από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου που περνά δυτικά και δίπλα από τις υδατοδεξαμενές της κοινότητας Μενόγειας μέχρι το 
σημείον αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7190. 

69. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Κόρνου – Πάνω Λευκάρων με 
τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην Κοινότητα Δελίκηπου∙ από εκεί με Δυτική, Βορειοδυτική και 
Νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες 
″Εγκωμίτης″, ″Ευλογημένος″, ″Γαμπρός του Μουσταφά″ και ″Πετρερή″ μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο 
σε απόσταση 2,450 περίπου μέτρων∙ από εκεί με Βορειοδυτική και Βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 



πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ″Καμάρα″ και ″Αρμένης″ μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο σε απόσταση 920 περίπου μέτρων∙ από εκεί με Ανατολική, Νοτιοανατολική  και Βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομον στην 
τοποθεσία ″Λαόνια του Μασιερκού″ σε απόσταση 2,000 περίπου μέτρων∙ από εκεί με Βορειοδυτική και Βόρεια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο που οδηγεί 
στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, Κόρνου – Πάνω Λευκάρων στην τοποθεσία ″Μαζόβουνο″ σε απόσταση 880 
περίπου μέτρων∙ από εκεί με Νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά 
από τις τοποθεσίες ″Ξυλιάς″ και ″Αργάκι της Παναγιάς″ μέχρι τη συμβολή του με τον πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο και από εκεί με Νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείον αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7191. 

70. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού∙ από εκεί με Βορειοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην Κοινότητα Καλού Χωριού, μέχρι τη συμβολή του με τον 
παλαιό πιο πάνω δρόμο σε απόσταση 1800 περίπου μέτρων∙ από εκεί με Βορειοδυτική κατεύθυνση και κατά 
μήκος του πιο πάνω παλαιού δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 110 περίπου 
μέτρων∙ από εκεί με Βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή 
του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο Ανατολικά και δίπλα από το Εξωκκλήσι του Αγίου Μάμα σε απόσταση 230 
περίπου μέτρων∙ από εκεί με Ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη 
διασταύρωση του με τον αυτοκινητόδρομο μεταξύ των κυκλικών κόμβων Ρυζοελιάς – Καλού Χωριού και από 
εκεί με Νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου μέχρι το σημείον αρχής.    
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7192. 

71. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την Κοινότητα Περβόλια από την αρχή του παραλιακού δρόμου που οδηγεί 
στο Φάρο περβολιών και Spyros Beach∙ από εκεί με Βόρεια κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι απόσταση 
250 μέτρα∙ από εκεί με Νοτιοανατολική κατεύθυνση Βόρεια και παράλληλα του πιο πάνω δρόμου, μέχρι το 
παραλιακό ασφαλτοστρωμένο δρόμο Spyros Beach – Φάρος – Περβόλια και από εκεί με Νότια και 
Βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ίδιου πιο πάνω δρόμου, μέχρι το σημείον αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7194. 

72. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Πυργών – Κλαυδιάς  και του κύριου δρόμου 
Πυργών – Ψευδά∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δεύτερου 
κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 560 μέτρων περίπου∙ από εκεί προχωρεί 
με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που οδηγεί στο ύψωμα 
“Καουρότρυπες” μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 440 μέτρων περίπου∙ από εκεί με 
νοτιοανατολική, ανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή 
του με άλλο χωματόδρομο ο οποίος οδηγεί δυτικά, στον κύριο δρόμο Πυργών – Κλαυδιάς και στην τοποθεσία 
“Στοιβάδες”∙ από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή άλλου χωματόδρομου σε απόσταση 185 μέτρων περίπου∙ από εκεί με νότια 
και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι χωματόδρομο που με δυτική 
κατεύθυνση οδηγεί και πάλι στον κύριο δρόμο Πυργών – Κλαυδιών τον οποίο διασχίζει και προχωρεί με δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος μονοπατιού μέχρι την κοίτη του ποταμού σε απόσταση 220 μέτρων περίπου∙ από εκεί 
συνεχίζει με δυτική, βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού και φτάνει σε 
χωματόδρομο σε απόσταση 580 μέτρων περίπου∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία “Κακουσιές”, μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί από το Λατομείο Παρασκευαΐδη στην κοινότητα Πυργών∙ από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τον κύριο δρόμο Ψευδά 
– Πυργών και από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο 
αρχής.                                  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7195. 

73. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την έξοδο του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Αμμοχώστου προς την 
κοινότητα Πύλας  και προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου 
που οδηγεί στην κοινότητα Πύλας, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο,  σε απόσταση 2400 μέτρων 
περίπου∙ από εκεί προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη 
συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που με νοτιοανατολική κατεύθυνση οδηγεί από την κοινότητα 
Πύλας στον παλαιό κύριο δρόμο Λάρνακας – Αμμοχώστου∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τον παρακαμπτήριο δρόμο που με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση οδηγεί στη δεύτερη έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αμμοχώστου προς την κοινότητα 
Πύλας∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω παρακαμπτήριου, μέχρι τον 
αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αμμοχώστου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση μέχρι 
το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7196. 

74. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Αλαμινός∙ από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του ασφαλτοστρωμένου δρόμου προς την παραλία μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 1600 
περίπου μέτρων στη τοποθεσία ″Σταυρωτή″∙ από εκεί με νοτιοδυτική, βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ″Γλυστερή″ και ″Γλυστερή Αλαμινίτικα″ 



μέχρι το εγκαταλελειμμένο γυψοποιείο στην τοποθεσία ″Υψάρκα″ και από  εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από τις 
τοποθεσίες ″Καψαλιά″, ″Κόπρος″ και ″Φρακτάδες″ μέχρι το σημείον αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7197. 

75. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας- Κοφίνου, με τον  
χωματόδρομο (υπόγεια διάβαση) Κλαυδιάς- Κοφίνου 1500 περίπου μέτρων βορειοανατολικά της κοινότητας 
Αλεθρικού· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που εφάπτεται της 
περίφραξης του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία 
"Βολικούδια" σε απόσταση 500 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με την αντιπυρική ζώνη σε απόσταση 580 περίπου μέτρων· από 
εκεί με βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής ζώνης, που περνά από τη 
τοποθεσία "Μουσταφά Λαξιά" και από το πυρήνα απελευθέρωσης  περδικιών του ταμείου θήρας, μέχρι την 
συμβολή του με άλλη αντιπυρική ζώνη σε απόσταση 650 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοανατολική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής ζώνης, μέχρι την συμβολή της με 
χωματόδρομο στην τοποθεσία  "Ροδινό"·   από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 700 περίπου μέτρων· από εκεί με 
νοτιοανατολική  κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι το χωματόδρομο που εφάπτεται της περίφραξης του 
αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Κοφίνου και από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου  με 
αύξοντα αριθμό 7199. 

76. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Καλού Χωριού και προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του κύριου δρόμου Αγίας Άννας – Καλού Χωριού – Λάρνακας, (λεωφόρος Αμμοχώστου στην 
κοινότητα Καλού Χωριού), μέχρι τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού• από εκεί προχωρεί με δυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Λεμεσού, μέχρι την αερογέφυρα που συνδέει τον κύριο δρόμο 
Αγίας Άννας – Καλού Χωριού – Λάρνακας με την Εμπορική και Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου· από εκεί 
συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου και καλύπτει απόσταση 680 
μέτρων περίπου, από την πιο πάνω αερογέφυρα· από το σημείο αυτό προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες “Μάντρες” και “Κοίμιστρον”, μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο και στη συνέχεια οδό Αγίου Βασιλείου που οδηγεί στην κοινότητα Καλού Χωριού, 
κατά μήκος του οποίου προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7245.    

77. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Τερσεφάνου και προχωρεί με δυτική, βόρεια και βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού  Οδυσσέως, που περνά από το Κοινοτικό Στάδιο Ποδοσφαίρου και στη 
συνέχεια χωματόδρομου, που περνά από την υδατοδεξαμενή του Τμήματος Υδάτων (Αlethriko Break Pressure 
Tank) και τις τοποθεσίες  “Μαζερή”, “Πλατύ” και “Νερούππηδες”, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο 
στην τοποθεσία “Μοσφιλωτή” της κοινότητας Αλεθρικού και σε απόσταση 4 χλμ. περίπου από το σημείο αρχής• 
από εκεί προχωρεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά 
από την τοποθεσία “Γωνιές”, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο στην κτηνοτροφική περιοχή Αλεθρικού• από 
εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική, νότια, βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που περνά από το παλαιό κοιμητήριο της κοινότητας Αλεθρικού, μέχρι την οδό 
Παύλου Λιασίδη της πιο πάνω κοινότητας• από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της 
πιο πάνω οδού, μέχρι  τον παλαιό δρόμο Λεμεσού – Λάρνακας, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με 
βορειοανατολική κατεύθυνση μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στην τοποθεσία “Περδίκια” της κοινότητας 
Κλαυδιάς και σε απόσταση 2 χλμ. περίπου• από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική, ανατολική  και πάλι 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά δυτικά του υψώματος 
“Μούττη του Αλέξιγρου” και από τις τοποθεσίες “Τρουλλί” και “Τρία Βουνάρκα”,  της κοινότητας Τερσεφάνου, 
μέχρι τον κύριο δρόμο Κλαυδιάς – Τερσεφάνου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νότια και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, για να καταλήξει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7246.     

78. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της οδού Περναρουδιών στην κοινότητα Τόχνης και 
χωματόδρομου που οδηγεί στην κοινότητα Καλαβασού• από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου  μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 100 μέτρων 
περίπου• από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, βόρεια και πάλι βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες “Περναρούδια”, “Λουριά”, “Μάντρες” και “Κουφή Πέτρα”, 
μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία “Ξύμουττο”, που οδηγεί από την τοποθεσία “Ορείτης” στην κοινότητα 
Τόχνης• από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
που περνά από την τοποθεσία “Ελιές του Παύλου” και καταλήγει στην κοινότητα Τόχνης και στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7247.     

79. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την τοποθεσία “Ορείτης” της κοινότητας Τόχνης και τη διασταύρωση 
χωματόδρομου που οδηγεί από την κοινότητα Τόχνης στην τοποθεσία “Πετρολακάνες”, με το χωματόδρομο 
που οδηγεί από την πιο πάνω κοινότητα στην τοποθεσία “Χαλόσπιτα” της κοινότητας Βάβλας• από εκεί 
προχωρεί με δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την 
τοποθεσία “Λαξιά του Ασπρολάονου”, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία 



“Τερατσωτός” και σε απόσταση 1940 μέτρων περίπου, από το σημείο αρχής• από εκεί προχωρεί με 
βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το 
χωματόδρομο, στην τοποθεσία “Λαξιά του Καλαμώνα” και σε απόσταση 480 μέτρων περίπου, ο οποίος οδηγεί 
από την κοινότητα Τόχνης στον κύριο δρόμο Χοιροκοιτίας – Βάβλας – Οράς• από εκεί προχωρεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες 
“Πετρολακάνες”, “Λαξιά του Χανή” και “Παμπουλάρι”, μέχρι τη συμβολή του, σε απόσταση 1480 μέτρων 
περίπου, με το χωματόδρομο που οδηγεί από την κοινότητα Τόχνης στην τοποθεσία “Χαλόσπιτα” της 
κοινότητας Βάβλας, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση για να καταλήξει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7248.     

80. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Κοφίνου – Αγίου Θεοδώρου και 
του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί από την εκκλησία της Παναγίας των Ασταδιών, στην πιο πάνω 
κοινότητα και σε απόσταση 370 μέτρων περίπου, νοτιοδυτικά της πιο πάνω εκκλησίας· από εκεί προχωρεί με 
νοτιοδυτική, δυτική, βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, που περνά από τις τοποθεσίες, “Λαξιά του Αλουπακιού”, “Γύρισμα” και “Βολικάρι”, μέχρι τη συμβολή 
χωματόδρομου σε απόσταση 1600 μέτρων, περίπου· από εκεί προχωρεί με βόρεια και βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου ο οποίος, διασχίζοντας το αργάκι στην τοποθεσία 
“Καψάλια”, οδηγεί σε άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία “Μακκουφάδες”· από εκεί προχωρεί, με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το χωματόδρομο στην 
τοποθεσία “Πλάκες”, ο οποίος οδηγεί από την κοινότητα Αγίου Θεοδώρου, στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Κοφίνου – Αγίου Θεοδώρου· από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 200 μέτρων περίπου· από εκεί με 
νοτιοανατολική και ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κοφίνου – Αγίου Θεοδώρου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με νότια και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, για να καταλήξει στο σημείο αρχής.    
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7251.   

81. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου και της οδού Λάζαρου 
Γεωργίου, στην κοινότητα Αλαμινού· από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω 
οδού και της οδού Τάσου Κωνσταντίνου, μέχρι τη συμβολή της δεύτερης πιο πάνω οδού και της οδού 
Παναγιώτη Νικολάου· από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της 
δεύτερης πιο πάνω οδού και στη συνέχεια χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες, “Κοττακούδι”, 
“Παμπίχηδες” και “Λαξιά”, μέχρι το γεφύρι του ποταμού Λατούρου,  στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κοφίνου – 
Αλαμινού, από όπου συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, της οδού Γεωργίου Κατσαρή και της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, για να καταλήξει στο σημείο 
αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7252.      

82. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το κοιμητήριο της κοινότητας Μοσφιλωτής και προχωρεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Μοσφιλωτής – Λάρνακας, μέχρι τη συμβολή του με 
την οδό Γεωργίου Καραϊσκάκη της πιο πάνω κοινότητας σε απόσταση 150 μέτρων περίπου από το σημείο 
αρχής· από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια 
δασικού δρόμου, που διασχίζει το δάσος του Πίπη, κατά μήκος της δασικής οριοθετικής γραμμής, περνώντας 
από τις τοποθεσίες “Λαξιά του Στρούμπου” και “Στρούμπος” και από τα δασικά ορόσημα με αριθμό 1, 53, 52, 49 
μέχρι το δασικό ορόσημο με αριθμό 43 και σε απόσταση 2100 μέτρων περίπου, από την αρχή του δασικού 
δρόμου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος χωματόδρομου, μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πυργών – Μοσφιλωτής, σε απόσταση 540 μέτρων περίπου· από εκεί συνεχίζει με 
βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, συμβάλλει με την οδό Δημοκρατίας και περνώντας μέσα από την 
κοινότητα Μοσφιλωτής, φτάνει μέχρι τον κύριο δρόμο Λευκωσίας – Μοσφιλωτής – Λάρνακας, κατά μήκος του 
οποίου προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής.     
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7254.     

83. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του παραλιακού, ασφαλτοστρωμένου δρόμου Περβολιών – 
παραλίας Μαζωτού και ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί από την κοινότητα Μαζωτού, νότια, στην 
εκκλησία της Παναγίας της Πετούντας· από εκεί προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τον κύριο δρόμο Ζυγίου – Σοφτάδων – Περβολιών, κατά μήκος του οποίου 
προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 730 μέτρων περίπου· από 
εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις 
τοποθεσίες “Καυκάλλια του Χαρκού” και “Αμμοβούναρα”, μέχρι τον παραλιακό ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Περβολιών – Μαζωτού, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο 
αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7255.     

84. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Ανεξαρτησίας και Δημοκρατίας στην κοινότητα 
Κόρνου· από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω δεύτερης οδού και στη 
συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου ο οποίος σε απόσταση 1 χλμ. περίπου, από το σημείο αρχής,  
μετατρέπεται σε χωματόδρομο· από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, ο οποίος, περνώντας από τις τοποθεσίες “Τεράτσι”, “Κρεμμάρια” και “Πετροκόλυμπος”, οδηγεί 



στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Σοπόταμου και στην τοποθεσία “Χαλόσπιτα”· από εκεί συνεχίζει με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του ίδιου χωματόδρομου και παράλληλα του ποταμού Μύλου, μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Λευκάρων – Δελίκηπου – Κόρνου, κοντά στο παλαιό πέτρινο Διπλογέφυρο του 
Δελίκηπου· από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με την οδό Ανεξαρτησίας της κοινότητας Κόρνου, κατά μήκος της οποίας 
συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7256.    

85. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Βαβατσινιάς· από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος της οδού Κυριάκου Μάτση και στη συνέχεια του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Βαβατσινιάς – Αγίων 
Βαβατσινιάς, μέχρι τη συμβολή του με τσιμεντένιο δρόμο, σε απόσταση 1 χλμ. περίπου, από το σημείο αρχής· 
από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω τσιμεντένιου και στη συνέχεια 
χωμάτινου δρόμου και της οδού Νίκου Πάτσαλου της κοινότητας Βαβατσινιάς, μέχρι τη συμβολή της πιο πάνω 
οδού και χωματόδρομου που οδηγεί στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Μαχαιρά – Κιονιών – Βαβατσινιάς, 
(λεωφόρος Μαχαιρά)· από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, νοτιοανατολική, δυτική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες “Βασιλική”, “Βουνί του 
Μύλου” και “Καταμούτσουνος”, μέχρι τον πιο πάνω ασφαλτοστρωμένο δρόμο, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει 
με βορειοανατολική, νοτιοανατολική και δυτική κατεύθυνση, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Βαβατσινιάς – 
Πάνω Λευκάρων, (λεωφόρος Βαβατσινιάς) και από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την κοινότητα Βαβατσινιάς, όπου και το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7257.     

86. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Μελίνης – Αγίων Βαβατσινιάς – 
Βαβατσινιάς και του κύριου δρόμου Οράς – Μελίνης – Οδούς· από εκεί προχωρεί με δυτική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 400 μέτρων 
περίπου· από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που 
οδηγεί στις υδατοδεξαμενές της κοινότητας Μελίνης και την τοποθεσία “Δόμες”, μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο σε απόσταση 250 μέτρων, περίπου· από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία “Ελιά του Αέρα”, της 
κοινότητας Αγίων Βαβατσινιάς, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Μελίνης – Αγίων Βαβατσινιάς – 
Βαβατσινιάς, σε απόσταση 700 μέτρων περίπου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση 
για να καταλήξει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7258.     

87. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της οδού Ομονοίας και της λεωφόρου Φιλίας, της κοινότητας 
Αλεθρικού∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική και νότια  κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω λεωφόρου 
και στη συνέχεια της οδού Αγίου Νεοφύτου και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί από την πιο πάνω 
κοινότητα, στην κοινότητα Κιβισιλίου, μέχρι χωματόδρομο, σε απόσταση 790 μέτρων περίπου∙ από εκεί με 
δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που διασταυρώνεται με τον 
ποταμό Πούζη και φτάνει μέχρι ασφαλτοστρωμένο δρόμο, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοδυτική 
κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του με την οδό Γρηγόρη Αυξεντίου, της πιο πάνω κοινότητας 
(ασφαλτοστρωμένος δρόμος Απλάντας – Αλεθρικού)∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική και 
βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδούκαι της οδού Ομονοίας και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στη αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7343.   

88. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Οράς, από όπου προχωρεί με δυτική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Ακαπνούς – Οράς, μέχρι τον κύριο δρόμο Μελίνης – 
Οράς - Λάγειας∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου, μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία ʺΜοσφιλιάʺ, της κοινότητας Οράς και σε απόσταση 
2660 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με νοτιοδυτική, δυτική και βόρεια κατεύθυνση, 
περνώντας από τις τοποθεσίες ʺΛαξιάʺ, ʺΠουζιάριʺ και ʺΚακοσκάλιʺ, της πιο πάνω κοινότητας, μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Ακαπνούς – Οράς, παρά το γεφύρι του ποταμού της Αροάμνης∙ από εκεί συνεχίζει, 
με βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και 
καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7344. 

89. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη βόρεια γωνία του αναχώματος του φράγματος Λευκάρων, κατά μήκος του 
οποίου προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη νοτιοανατολική του γωνία και από εκεί, με 
νοτιοδυτική, βορειοανατολική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική, βορειοανατολική, δυτική, βόρεια, νότια, ανατολική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της όχθης του ταμιευτήρα νερού του πιο πάνω φράγματος, μέχρι το 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7345.   

90. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της ασφαλτοστρωμένης οδού Παναγίας Γαλακτοτροφούσας, που 
οδηγεί στον Δορυφορικό Σταθμό της CYTA, “Μακάριος ΙΙΙ” και χωματόδρομου που οδηγεί στον Επίγειο 
Δορυφορικό Σταθμό MEOLUT, παρά το δορυφορικό σταθμό ΗELLAS SAT, στην τοποθεσία ʺΚακορακιάʺ, της 
κοινότητας Κοφίνου∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένης οδού, μέχρι την είσοδο του Δορυφορικού Σταθμού ʺΜακάριος ΙΙΙʺ, από όπου συνεχίζει με 



δυτική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική, δυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος χωματόδρομου που οδηγεί στο 
δάσος της Κακορακιάς και περνά από τον πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών, της Υπηρεσίας Θήρας και τα 
δασικά ορόσημα με αριθμό 29, 30, 33, μέχρι το δασικό ορόσημο αρ. 34, από όπου συνεχίζει με δυτική 
κατεύθυνση, μέχρι το χωματόδρομο σε απόσταση 70 μέτρων, περίπου, από το πιο πάνω δασικό ορόσημο∙ από 
εκεί προχωρεί με βόρεια, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου και παράλληλα αργακιού, διασχίζοντας το πιο πάνω δάσος, μέχρι τη διάτρηση νερού του 
μοναστηριού της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας, στην τοποθεσία ʺΧωράφι του Μερκιανούʺ, και σε απόσταση 
935 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με ακριβώς ανατολική κατεύθυνση, σε ευθεία γραμμή και σε απόσταση 46 
μέτρων, περίπου, μέχρι το μονοπάτι, 80 μέτρα νότια του δασικού ορόσημου με αρ. 57∙ από εκεί συνεχίζει με 
νότια και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού, μέχρι το χωματόδρομο σε απόσταση 230 
μέτρων περίπου, κατά μήκος του οποίου, προχωρεί με νότια, νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, και 
καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7346.        

91. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την υπέργεια γέφυρα της Σκαρίνου, επί του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – 
Λεμεσού και προχωρεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του κύριου δρόμου 
Λευκωσίας – Σκαρίνου – Λευκάρων (λεωφόρος Αγίου Λουκά, της κοινότητας Σκαρίνου), μέχρι τη συμβολή του 
με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 1200 μέτρων, περίπου∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική, 
βορειοανατολική, νοτιοανατολική και πάλι βορειοανατολική  κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του, σε απόσταση 1095 μέτρων περίπου, με ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο που οδηγεί από το σταθμό της Σκαρίνου στο φράγμα Διπόταμου∙ από εκεί με βορειοδυτική και 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του, σε 
απόσταση 2350 μέτρων περίπου, με χωματόδρομο που οδηγεί στην ιερά Μονή Παναγίας Γαλακτοτροφούσας, 
κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, 
στην τοποθεσία ʺΣκούροςʺ, της κοινότητας Κοφίνου και σε απόσταση 515 μέτρων, περίπου∙ από εκεί προχωρεί 
με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που 
περνά από την τοποθεσία ʺΣχίσματαʺ, της κοινότητας Σκαρίνου, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί 
από το σταθμό της Σκαρίνου, στο φράγμα Διπόταμου∙ από εκεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου, μέχρι την υπέργεια γέφυρα επί του αυτοκινητόδρομου 
Λευκωσίας – Λεμεσού, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, για να καταλήξει στο 
σημείο αρχής.    
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7347.   

92. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την εκκλησιά της Αγίας Μαρίνας, στην κοινότητα Αγγλισίδων και προχωρεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα Απλάντας, 
μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΚανταριαστάʺ, της πιο πάνω κοινότητας και σε 
απόσταση 1 χλμ., περίπου∙ από εκεί με νοτιοδυτική, βορειοδυτική και νοτιοδυτική  κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΠροβατάρηςʺ και ʺΠεντέρηδεςʺ, μέχρι 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί από την κοινότητα Απλάντας στον κύριο δρόμο Αναφωτίδας – 
Αγγλισίδων∙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, 
μέχρι τη συμβολή του με τον πιο πάνω κύριο δρόμο, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με βορειοδυτική 
κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7350. 

93. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σταθμό Χοιροκοιτίας, παρά το νεολιθικό οικισμό∙ από εκεί προχωρεί με 
νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του παλαιού κύριου δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού, μέχρι τη 
συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, παρά το ελαιοτριβείο ʺΒάσουʺ και σε απόσταση 1 χλμ. περίπου∙ 
από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Χοιροκοιτίας – Τόχνης, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, 
μέχρι τη συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 1580 μέτρων, περίπου∙ από εκεί προχωρεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου, 
μέχρι τη συμβολή του με την οδό Πέτρας της κοινότητας Τόχνης, κατά μήκος της οποίας προχωρεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, περνώντας από την τοποθεσία ʺΚαλίμαυροςʺ, μέχρι χωματόδρομο σε απόσταση 885 
μέτρων περίπου∙ από εκεί με δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, στην τοποθεσία ʺΑμπέλιαʺ, της κοινότητας Τόχνης∙  από εκεί προχωρεί με 
βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που περνά από 

την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της κοινότητας Χοιροκοιτίας, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στην 
τοποθεσία ʺΕλιάʺ της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί με βορειοανατολική, βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία ʺΚρεμμωτάʺ, μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Βάβλας – Χοιροκοιτιας, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση, 
μέχρι τη συμβολή του, σε απόσταση 715 μέτρων περίπου, με ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο 
ελαιοτριβείο ʺΣπαρσήʺ∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, περνά από το πιο πάνω 
ελαιοτριβείο και φτάνει μέχρι το γεφύρι του Μιλιάνου, στον ποταμό Αγίου Μηνά, κατά μήκος του οποίου 
συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τον νεολιθικό οικισμό και τον σταθμό της Χοιροκοιτίας, όπου και 
το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περίοχη σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7352. 



94. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το νέο κοιμητήριο Μενεού, από όπου προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος της ασφαλτοστρωμένης οδού Σαλαμίνος, που περνά από το γήπεδο Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου 
και καταλήγει στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, προέκταση της οδού Γρηγόρη Αυξεντίου, της κοινότητας 
Περιβολιών, που οδηγεί από την πιο πάνω κοινότητα στο Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού∙ από εκεί προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την οδό Αγίας 
Μαρίνας, του πιο πάνω δήμου, με τις δεντροστοιχίες κυπαρισσιών, που οδηγεί στις παραλίες Μενεού και 
Περιβολιών∙ από εκεί συνεχίζει με νοτιανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι τη συμβολή 
της, σε απόσταση 1180 μέτρων, περίπου, με χωματόδρομο, κατά μήκος του οποίου προχωρεί, με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7434. 

95. 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 
οροθετικής 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. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7435.       

96. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί από τον παραλιακό 
δρόμο Μαζωτού – Ζυγίου, στην κοινότητα Αλαμινού και χωματόδρομου, στην τοποθεσία ʺΠαλιοχήςʺ και σε 
απόσταση 1300 μέτρων, περίπου, από τον πιο πάνω παραλιακό δρόμο∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη δεντροστοιχία από κυπαρίσσια, στην 
τοποθεσία ʺΛαξιά του Κκουσεή ΄Ομπασιήʺ και σε απόσταση 315 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με βορειοδυτική 
και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω δεντροστοιχίας, μέχρι το μονοπάτι σε απόσταση 330 
μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού, μέχρι το τέλος του, 
σε απόσταση 100 μέτρων περίπου, από όπου εκτείνεται, με βορειοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 160 
μέτρων, περίπου, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στα περιβόλια της Αλαμινού, καθώς και στην ιδία την 
κοινότητα∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και σε 
απόσταση 580 μέτρων, περίπου, στρέφεται ανατολικά και προχωρεί, κατά μήκος άλλου χωματόδρομου, που με 
ανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, περνώντας από την τοποθεσία ʺΚαλαμιώνεςʺ, φτάνει μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί από την κοινότητα Αλαμινού, στον παραλιακό δρόμο Μαζωτού – Ζυγίου 
και από εκεί συνεχίζει, με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, 
για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7436.   

97. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Μοσφιλωτής – Ψευδά – Αγίας Άννας και του 
κύριου δρόμου που οδηγεί στα Πυργά, ο οποίος αποτελεί διοικητικό όριο μεταξύ των κοινοτήτων Μοσφιλωτής – 
Ψευδά – Πυργών∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω δεύτερου κύριου 
δρόμου, μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 740 μέτρων, περίπου∙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το αργάκι, στην τοποθεσία ʺΚοντομέρσιναʺ, της κοινότητας 
Μοσφιλωτής∙ από εκεί με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού, μέχρι το χωματόδρομο, σε 
απόσταση 250 μέτρων, περίπου, ο οποίος οδηγεί στο δάσος ʺΠίπηςʺ και στην κοινότητα Μοσφιλωτής∙ από εκεί 
συνεχίζει, με βορειοδυτική, νοτιοδυτική και πάλι βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, που διασχίζει το πιο πάνω δάσος και περνά από τις τοποθεσίες, ʺΚοκκινόφυτηʺ, 
ʺΜάντρεςʺ και ʺΠετρομούττιαʺ, της κοινότητας Μοσριλωτής, μέχρι την οδό Γεώργιου Καραϊσκάκη, στην πιο 
πάνω κοινότητα, κατά μήκος της οποίας προχωρεί, με βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τον κύριο δρόμο 
Μοσφιλωτής – Ψευδά – Αγίας ΄Αννας και από εκεί συνεχίζει με ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7438.   

98. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Αλαμινού – Μαζωτού, του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα Αναφωτίδας και αγροτικού δρόμου που οδηγεί στην 
τοποθεσία ʺΒένετοςʺ και την κοινότητα Μαζωτού∙ από εκεί προχωρεί, με νοτιοδυτική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αγροτικού δρόμου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΑετόμουττεςʺ και 
ʺΚαβαλλάρηδεςʺ, της κοινότητας Αναφωτίδας, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο, στην τοποθεσία 
ʺΚοκκινοκαυκάλλεςʺ, της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική, δυτική, βορειοδυτική και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που οδηγεί στα θερμοκήπια, στην 
τοποθεσία ʺΚάτω Πετάσιαʺ, της πιο πάνω κοινότητας, μέχρι τη συμβολή του με αγροτικό δρόμο του 



Αναδασμού, στην πιο πάνω τοποθεσία και σε απόσταση 1350 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου 
συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, περνά από την τοποθεσία ʺΠιλέριαʺ, της πιο πάνω κοινότητας και φτάνει στον 
κύριο δρόμο Αλαμινού – Μαζωτού, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με ανατολική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7439.   

99. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το λιμανάκι Αλαμινού και προχωρεί με βορειοδυτική , βόρεια, βορειοδυτική και 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος χωματόδρομου, που οδηγεί στον παραλιακό κύριο δρόμο Ζυγίου – 
Μαζωτού, μέχρι τη συμβολή του πιο πάνω χωματόδρομου, σε απόσταση 270 μέτρων, περίπου, από την 
αφετηρία του και άλλου χωματόδρομου∙ από εκεί προχωρεί, με νοτιοανατολική και ανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες, ʺΚοκκινοκαυκάλλιαʺ και ʺΜάντρεςʺ, της 
κοινότητας Μαζωτού, μέχρι την πηγή των Αγιασμάτων, σε απόσταση 1500 μέτρων περίπου∙ από εκεί εκτείνεται 
ακριβώς νότια, σε ευθεία γραμμή και συνεχίζει με δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της 
ακτογραμμής και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7440. 

100. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Πετράκη Γιάλλουρου και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 
στην κοινότητα Κιβισιλιού∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο 
πάνω οδού και της οδού Γεωργίου Γρίβα Διγενή, μέχρι τον αγροτικό δρόμο του αναδασμού, σε απόσταση 35 
μέτρων περίπου∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική, νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω αγροτικού δρόμου, περνώντας από την τοποθεσία ʺΠάμπουλοςʺ και νότια της νέας δεξαμενής 
ύδρευσης της πιο πάνω κοινότητας, μέχρι τη συμβολή του πιο πάνω αγροτικού δρόμου και χωματόδρομου, 
στην τοποθεσία ʺΕλιούδιʺ, ο οποίος οδηγεί στην κοινότητα Τερσεφάνου∙ από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική, 
βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος, πάντα, του πιο πάνω αγροτικού δρόμου του αναδασμού, 
μέχρι την οδό Πετράκη Γιάλλουρου, στην κοινότητα Κιβισιλιού, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με βορειοδυτική 
κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7443.  

101. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των κύριων δρόμων Χοιροκοιτίας – Οράς – Αγίων Βαβατσινιάς 
και Χοιροκοιτίας – Οράς – Βαβατσινιάς, στην είσοδο της κοινότητας Αγίων∙ από εκεί, προχωρεί με 
βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πρώτου από τους πιο πάνω κύριους δρόμους 
και στη συνέχεια με βόρεια, νοτιοδυτική, βόρεια και ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου που διασχίζει την πιο πάνω κοινότητα, περνώντας από την τοποθεσία ʺΒρυσίʺ και φτάνει μέχρι τη 
βόρεια έξοδο της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί, συνεχίζει με βόρεια, βορειοανατολική, ανατολική και 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στον εκδρομικό χώρο 
ʺΚιόνιαʺ, μέχρι τη συμβολή του με δρόμο από μπετόν σε απόσταση 730 μέτρων, περίπου, από την έξοδο της 
πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί με ανατολική, βόρεια, νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω δρόμου, μέχρι τον κύριο δρόμο Βαβατσινιάς – Οράς – Χοιροκοιτίας, κατά μήκος του οποίου 
συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7444. 

102. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του Ευρωπαϊκού μονοπατιού μεγάλων διαδρομών Ε4 και 
του αυτοκινητόδρομου Αθιένου – Αραδίππου, βόρεια του ποταμού Παρτένη, στην τοποθεσία ʺΛαξιά του 
Θεριούʺ, της κοινότητας Αβδελλερού∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω αυτοκινητόδρομου, μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 935 μέτρων, περίπου, νοτιοανατολικά της 
συμβολής του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου και του κύριου δρόμου Αραδίππου – Αβδελλερού∙ από έκεί, με 
βόρεια, δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις 
τοποθεσίες ʺΧαλίδιαʺ και ʺΛίμνη της Ελιάςʺ, της πιο πάνω κοινότητας, μέχρι το Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων 
διαδρομών Ε4, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, διασταυρώνεται με 
τον ποταμό, στην τοποθεσία ʺΛαξιά του Θεριούʺ  και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7445. 

103. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί από την κοινότητα 
Αβδελλερού, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αβδελλερού – 
Τρούλλων∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, ο οποίος αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού μονοπατιού μεγάλων αποστάσεων Ε4, μέχρι τη συμβολή 
του με χαλικοστρωμένο δρόμο, στην τοποθεσία «Λαξιές του Μαύρου» και σε απόσταση 910 μέτρων, περίπου∙ 
από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από 
τις τοποθεσίες «Φουρνί» της κοινότητας Αβδελλερού και «Ρένια» της κοινότητας Τρούλλων, μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί από την κοινότητα Τρούλλων στην κοινότητα Αβδελλερού, κατά μήκος 
του οποίου συνεχίζει με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες, 
«Γερακόμουττη» και «Ροφέσια» της κοινότητας Τρούλλων και «΄Αγίος Ιωάννης» της κοινότητας Αβδελλερού, και 
καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα, στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7540.   

104. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον ιερό ναό της Παναγίας, στην κοινότητα Αβδελλερού∙ από εκεί προχωρεί 
με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στη Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος, μέχρι το χαλικοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 425 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής∙ από 



εκεί, με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χαλικοστρωμένου δρόμου, που οδηγεί στις 
κοινότητες Τρούλλων και Κελλιών, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο, σε απόσταση 450 μέτρων, περίπου∙ 
από εκεί συνεχίζει με νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που 
περνά από την τοποθεσία, «΄Αγιος Ιωάννης» και οδηγεί στον υδατοφράκτη και την κτηνοτροφική περιοχή 
Αραδίππου, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Χαλίδια» και σε απόσταση 1680 μέτρων, 
περίπου∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που 
διασχίζει τον ποταμό του ΄Αϊ Γιάννη και συνεχίζει, με νότια, νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, νότια, νοτιοδυτική, 
βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τον κύριο δρόμο Λάρνακας – Αραδίππου – Αβδελλερού - 
Αθιένου∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 2080 μέτρων, περίπου, ο οποίος οδηγεί στην κοινότητα Αβδελλερού, 
κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7541. 

105. Το όριο της περιοχής αρχίζει παρά το κυνηγετικό πάρκο Αραδίππου, από τη συμβολή χωματόδρομου που 
οδηγεί από το πιο πάνω πάρκο προς το Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων αποστάσεων Ε4 και στην κοινότητα 
Αβδελλερού και χωματόδρομου που οδηγεί από την, παρακείμενη προς το εξωκκλήσι της Πάναγιας των 
Αμπελιών, αερογέφυρα (1300 μέτρα, περίπου, από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς), προς το πιο πάνω 
Ευρωπαϊκό μονοπάτι και το εξωκκλήσι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, της κοινότητας Αβδελλερού∙ από εκεί  
προχωρεί με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δεύτερου χωματόδρομου, που 
περνά από την τοποθεσία «Κάραβα» του Δήμου Αραδίππου και φτάνει μέχρι το πιο πάνω Ευρωπαϊκό 
μονοπάτι Ε4, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη 
συμβολή του με χωματόδρομο, σε απόσταση 830 μέτρων περίπου∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική, 
νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, νότια, νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
που περνά από τις τοποθεσίες «Μερσίνες» και «Πορτί», του δήμου Αραδίππου, μέχρι άλλο χωματόδρομο, σε 
απόσταση 1640 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, συνεχίζει με δυτική, νοτιοδυτική, βορειοδυτική και δυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Κοντόκωλοι», του πιο 
πάνω δήμου και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7543.  

106. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου, 
που οδηγεί από την παρακείμενη προς το εξωκκλήσι της Παναγίας των Αμπελιών, αερογέφυρα, επί του 
αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Λευκωσίας, (1300 μέτρα, περίπου, από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς), προς το 
κυνηγετικό πάρκο Αραδίππου και άλλου ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου, σε 
απόσταση 1000 μέτρων, περίπου, βορειοδυτικά της πιο πάνω αερογέφυρας∙ από εκεί, προχωρεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου, 
που οδηγεί προς το πιο πάνω κυνηγετικό πάρκο και φτάνοντας σε απόσταση 850 μέτρων, περίπου, εκτείνεται 
ακριβώς βόρεια, σε ευθεία γραμμή 140 μέτρων, περίπου, μέχρι το χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Μαλός», 
του Δήμου Αραδίππου∙ από εκεί, με βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στις τοποθεσίες «Κοντόκωλοι» και «Μερσίνες», του πιο 
πάνω δήμου∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική και ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί βόρεια προς το Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων 
αποστάσεων Ε4∙ από εκεί προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 70 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι το χωματόδρομο ο οποίος, με βόρεια κατεύθυνση, οδηγεί σε κτηνοτροφική 
μονάδα, καθώς και στο πιο πάνω Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 και στην κοινότητα Αβδελλερού και με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση στο δήμο Αραδίππου∙ από εκεί προχωρεί με ανατολική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε 
απόσταση 100 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, περνά 
από την τοποθεσία «Μαλός» και φτάνει μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο και στη συνέχεια χωμάτινο δρόμο που 
οδηγεί στο δίστρατο προς τοποθεσία «Κοντόκωλοι» και Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 και από εκεί, συνεχίζει, με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7544. 

107. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Καλογραίας στην κοινότητα 
Σκαρίνου∙ από εκεί προχωρεί με δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Καλογραίας και στη 
συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που περνά από τις τοποθεσίες «Λάκκος», το φωτοβολταϊκό πάρκο στην 
τοποθεσία «Λαξίδια της Παναγίας» και «Μούττη του Μεμιλιού», μέχρι τη φάρμα γαϊδουριών Γεωργιάδη, σε 
απόσταση 2100 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής∙ από εκεί προχωρεί, με βορειοδυτική, βορειοανατολική, 
βορειοδυτική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του χωματόδρομου, που οδηγεί στην 
κοινότητα Χοιροκοιτίας, μέχρι το χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Κοκκαλίστρα», της κοινότητας Πάνω 
Λευκάρων και σε απόσταση 810 μέτρων, περίπου∙ από εκεί προχωρεί, με βορειοδυτική, βορειοανατολική, 
βορειοδυτική, βόρεια και πάλι βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά 
από τις τοποθεσίες «Μπαμπακάς» και «Νερό της Μαρόχας», της κοινότητας Πάνω Λευκάρων, μέχρι το 
χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Σταυροδρόμι», της πιο πάνω κοινότητας, που οδηγεί από την κοινότητα 
Χοιροκοιτίας, στην κοινότητα Κάτω Δρυ∙ από εκεί, με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τον  κύριο δρόμο Κάτω Δρυ – Σκαρίνου∙ από εκεί συνεχίζει, με ανατολική, βόρεια, 
βορειοδυτική, βόρεια, ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, 



μέχρι την κοινότητα Σκαρίνου, όπου προχωρεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος των 
οδών Αγίου Λουκά και Ελευθερίας, μέχρι τη συμβολή της πιο πάνω οδού και της οδού Αγίας Παρασκευής, κατά 
μήκος της οποίας συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7545.   

108. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κεντρική είσοδο του λιμανιού Βασιλικού∙ από εκεί, προχωρεί με 
νοτιοδυτική, δυτική, βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος χωματόδρομου, παράλληλου της 
ακτογραμμής, ο οποίος οδηγεί στο εγκαταλειμμένο εργοστάσιο των Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών και στον 
Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό της Α.Η.Κ. και σταματά σε απόσταση 2290 μέτρων, περίπου, από το σημείο 
αρχής∙ από εκεί, εκτείνεται με βόρεια κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 85 μέτρων, περίπου, μέχρι παλαιό 
ασφαλτοστρωμένο, δρόμο στη δυτική πλευρά του πιο πάνω εγκαταλειμμένου  εργοστασίου, κατά μήκος του 
οποίου προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, μέχρι το μονοπάτι στην τοποθεσία «Μελισσότρυπα», της κοινότητας 
Μαρί και σε απόσταση 460 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω μονοπατιού, που περνά από την τοποθεσία «Φαρσούνια», μέχρι το χωματόδρομο, στην 
τοποθεσία «Μαζερά», της πιο πάνω κοινότητας, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, μέχρι 
τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί, από τον πιο πάνω ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό, στη κοινότητα Μαρί∙ 
από εκεί προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη 
συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί από τον παλαιό κύριο δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού 
και την κοινότητα Μαρί, στο λιμάνι Βασιλικού και από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που περνά βόρεια του Τερματικού Σταθμού Παραλαβής και 
Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7546. 

109. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την αερογέφυρα, επί του αυτοκινητόδρομου Κοφίνου – Λάρνακας, σε 
απόσταση 600 μέτρων, περίπου,  από την κοινότητα Μεννόγειας∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στο Κέντρο Κράτησης  Παράτυπων 
Μεταναστών, μέχρι τη συμβολή του, σε απόσταση 40 μέτρων περίπου, με χωματόδρομο που οδηγεί προς το 
δάσος Σταυροβουνίου∙ από εκεί, με βορειοανατολική, βορειοδυτική, βορειοανατολική, βορειοδυτική και βόρεια 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Κλαππουρού», 
«Καμίνι» και «Κοκκινομούτταρο», της κοινότητας Μεννόγειας, τέμνει την οροθετική γραμμή του δάσους 
Σταυροβουνίου και ταυτόχρονα αντιπυρική λωρίδα, σε απόσταση 125 μέτρων, περίπου, νοτιοανατολικά από το 
δασικό ορόσημο με αριθμό 43 και προχωρεί μέχρι τη συμβολή του πιο πάνω χωματόδρομου και άλλου 
χωματόδρομου, σε απόσταση 50 μέτρων, περίπου, από την πιο πάνω οροθετική γραμμή∙ από εκεί, προχωρεί 
με νοτιοανατολική, βόρεια, βορειοδυτική, βόρεια, ανατολική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που διασχίζει τη νοτιοανατολική πλευρά του δάσους 
Σταυροβουνίου και φτάνει μέχρι αντιπυρική λωρίδα, σε απόσταση 2600 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με 
ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής λωρίδας, μέχρι χωματόδρομο, σε απόσταση 290 
μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με νότια, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, 
δυτικά της οροθετική γραμμής του δάσους, μεταξύ των δασικών οροσήμων αρ. 34 και 35 και στη συνέχεια, 
τέμνει την πιο πάνω οροθετική γραμμή, παρά το δασικό ορόσημο αρ. 36, περνά ανατολικά του δασικού 
οροσήμου αρ. 37 και φτάνει μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία «Κοντομέρσινα» και σε απόσταση 840 
μέτρων, περίπου, από την πιο πάνω αντιπυρική λωρίδα∙ από εκεί, προχωρεί με ανατολική, νοτιοδυτική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, στην τοποθεσία «Καουρότρυπα», της κοινότητας Αγγλισίδων, κατά μήκος του 
οποίου προχωρεί, με βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην 
εκκλησία του Αγίου Θεράποντος, στην πιο πάνω κοινότητα∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Κοφίνου, κατά 
μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχής σημειώνεται με κόκκινο χρώμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7547.   

110. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την εκβολή του ποταμού Τρίμινθου, στην παραλία Περιβολιών – Σοφτάδων∙ 
από εκεί προχωρεί με δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 
1000 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι την τοποθεσία 
«Κοκκινάδι», της κοινότητας Σοφτάδων και τον παραλιακό ασφαλτοστρωμένο δρόμο Μαζωτού – Περιβολιών∙ 
από εκεί, προχωρεί με ανατολική, νότια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου, μέχρι ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 1500 μέτρων, περίπου, που οδηγεί στην παραλία 
Περιβολιών και από εκεί, συνεχίζει, με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, δυτική και πάλι νοτιοανατολική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη διασταύρωση του με τον ποταμό Τρίμινθο, 
κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι την εκβολή του, όπου και το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7548. 

111. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Φάρο, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, στο ακρωτήριο Κίτι, της κοινότητας 
Περιβολιών∙ από εκεί εκτείνεται ανατολικά, μέχρι την ακτογραμμή, κατά μήκος της οποίας προχωρεί με 
νοτιοδυτική, βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση, μέχρι χωματόδρομο, σε απόσταση 2700 μέτρων, περίπου, ο 
οποίος οδηγεί στο συγκρότημα κατοικιών, «Carisa Iliada Complex»∙ από εκεί προχωρεί, με βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την οδό Γεώργιου Σεφέρη, της κοινότητας 
Περιβολιών, κατά μήκος της οποίας προχωρεί, με νοτιοανατολική, ανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, 
μέχρι τη συμβολή της με την παραλιακή λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, που οδηγεί από την πιο πάνω 



κοινότητα, στον πιο πάνω φάρο∙ από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω 
λεωφόρου, μέχρι τη συμβολή της με την παραλιακή λεωφόρο Φάρου και τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που 
οδηγεί στον πιο πάνω φάρο και από εκεί, συνεχίζει, με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7549. 

112. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το πέτρινο γεφύρι του Μιλιάνου, στον ποταμό του Αγίου Μηνά, βόρεια της 
κοινότητας Χοιροκοιτίας∙ από εκεί, προχωρεί, με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του  χωματόδρομου που 
οδηγεί στο εξωκκλήσι του Αγίου Σπυρίδωνα και την κοινότητα Κάτω Δρυ, περνώντας από τις τοποθεσίες 
«Τέντα», «Αρκάππης», «Ευρετή» και «Χαννούδια», της κοινότητας Κάτω Δρυ, μέχρι τη συμβολή του πιο πάνω 
χωματόδρομου και άλλου χωματόδρομου, στο σημείο διασταύρωσης τους με αργάκι, στην τοποθεσία 
«Πάουλος» και σε απόσταση 500 μέτρων, περίπου, πριν από το πιο πάνω εξωκκλήσι∙ από εκεί προχωρεί, με 
νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω δεύτερου 
χωματόδρομου, μέχρι αντιπυρική λωρίδα και πυλώνα της ΑΗΚ, σε απόσταση 435 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, 
συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της εναέριας γραμμής υψηλής τάσης, μέχρι το 
χωματόδρομο σε απόσταση 65 μέτρων, περίπου, πριν τον επόμενο πυλώνα της ΑΗΚ, στην τοποθεσία «Δυο 
Λαόνια», της κοινότητας Πάνω Λευκάρων∙ από εκεί, συνεχίζει, με νοτιοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που οδηγεί από την κοινότητα Κάτω Δρυ, στο γεφύρι του Μιλιάνου 
και την κοινότητα Χοιροκοιτίας, περνώντας από τις τοποθεσίες,  «Κάτω Αιώνας», «Σταυρί» και «Τέντα», της 
κοινότητας Κάτω Δρυ και «Αργάκι του Μιλιάνου», της κοινότητας  Χοιροκοιτίας  και καταλήγει  στο πιο πάνω 
γεφύρι, όπου και το σημείο αρχής.    
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα, στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7565. 

113. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των λεωφόρων Γεωργίου Γρίβα Διγενή και Γρηγόρη Αυξεντίου, 
στην κοινότητα Βορόκλινης∙ από εκεί προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της λεωφόρου Γρηγόρη 
Αυξεντίου, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Σπάρτης, κατά μήκος της οποίας προχωρεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Κωνσταντίου Φωτίου και χωματόδρομο∙ από εκεί, προχωρεί με 
νοτιοανατολική, βόρεια, βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά νότια από το εγκαταλειμμένο φυλάκιο «Έδρα» και από την τοποθεσία 
«Κουτσοπέτρι» της κοινότητας Πύλας, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, Βορόκληνης – Πύλας∙ από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια με 
βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της λεωφόρου Μακεδονίας, στην κοινότητα Πύλας, 
μέχρι τη συμβολή της πιο πάνω λεωφόρου και των λεωφόρων Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και Μόνιμων 
Υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς Ανδρέα Ηρακλέους και Σωκράτη Κωνσταντινίδη, στην πιο πάνω 
κοινότητα∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της δεύτερης πιο πάνω λεωφόρου,  μέχρι 
τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, 50 μέτρα, περίπου, μετά από τη συμβολή της πιο πάνω λεωφόρου και της οδού 
Ναυαρίνου∙  από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, και της αερογέφυρας επί του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Αγίας Νάπας (Α3) και φτάνει μέχρι τη 
λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού∙ από εκεί, με νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω 
λεωφόρου, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μεσαορίας της κοινότητας Πύλας, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει 
με νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι την λεωφόρο  Προμηθέως, της κοινότητας Βορόκληνης∙ από εκεί, προχωρεί 
με δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω λεωφόρου, φτάνει μέχρι την αερογέφυρα και 
συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος  του αυτοκινητόδρομου Αγίας Νάπας – Λάρνακας, μέχρι την 
επόμενη αερογέφυρα, από όπου στρέφεται βορειοδυτικά και προχωρεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική και 
ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Χρίστου Αυξεντίου, της κοινότητας Βορόκλινης,  μέχρι τη λεωφόρο 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, στην πιο πάνω κοινότητα∙ από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση  κατά 
μήκος της πιο πάνω λεωφόρου και στη συνέχεια της λεωφόρου Γεώργιου Γρίβα Διγενή και καταλήγει στο 
σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο      αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7566. 

114. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Αγίου Θεοδώρου και συγκεκριμένα από τη συμβολή των οδών 
Κυριάκου Μάτση και Χρίστου και Ξενοφώντος Παφίτη, νοτιοανατολικά της εκκλησίας του Αγίου Θεοδώρου∙ από 
εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Χρίστου και Ξενοφώντος 
Παφίτη, που οδηγεί στο κοιμητήριο της πιο πάνω κοινότητας και στο δορυφορικό σταθμό στην τοποθεσία 
«Άγιος Νικόλαος», μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 520 μέτρων, περίπου, μετά την είσοδο 
του πιο πάνω κοιμητηρίου∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου, που διασταυρώνεται με την οδό Αγίου Αθανασίου, της 
πιο πάνω κοινότητας και συνεχίζει μέχρι τη συμβολή των ασφαλτοστρωμένων οδών Αγίου Νικολάου και 
Αποστόλου Ανδρέα∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των οδών Αποστόλου 
Ανδρέα και Γρηγόρη Αυξεντίου, μέχρι την εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου και τη συμβολή της πιο πάνω οδού και 
της οδού Κυριάκου Μάτση, κατά μήκος τη οποίας συνεχίζει, με νότια κατεύθυνση, για να καταλήξει στο σημείο 
αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7596.  

115. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα 
Αλαμινού, (προέκταση της οδού Γεωργίου Γρίβα Διγενή, της πιο πάνω κοινότητας) και του παραλιακού δρόμου 
Μαζωτού – Ζυγίου, ανατολικά του ξενοδοχείου «Αldiana»∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω παραλιακού δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο που οδηγεί σε οικισμό στην 



τοποθεσία «Φιλημένη», της κοινότητας Αγίου Θεοδώρου, σε απόσταση 1550 μέτρων, περίπου, από το σημείο 
αρχής∙ από εκεί προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή 
του, σε απόσταση 1120 μέτρων, περίπου, με άλλο χωματόδρομο, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με 
βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση και φτάνει σε απόσταση 120 μέτρων περίπου, από όπου 
συνεχίζει με ανατολική, βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος χωματόδρομου, στις παρυφές 
αρόσιμου χωραφιού, μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 260 μέτρων, περίπου, που οδηγεί από την 
τοποθεσία «Υψάρια» της κοινότητας Αγίου Θεοδώρου, προς την προέκταση της οδού Γεώργιου Γρίβα Διγενή, 
της κοινότητας Αλαμινού∙ από εκεί, με βορειοανατολική, βόρεια και πάλι βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Λαξιά του Χουσεΐν ΄Ομπαση», μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, προέκταση της πιο πάνω οδού, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, διανύοντας απόσταση 1310 μέτρων, περίπου, και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7597.    

116. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των ασφαλτοστρωμένων οδών 25ης Μαρτίου και Μιχαήλ Παρίδη 
στην κοινότητα Αναφωτίδας· από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατα μήκος της οδού Μιχάηλ 
Παρίδη  και στη συνέχεια του κύριου δρόμου Αναφωτίδας-Απλάντας-Αλεθρικού,  μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο που οδηγεί στην κοινότητα Κιβισιλίου, στην τοποθεσία «Ποταμός», σε απόσταση 2100 μέτρα, 
περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 130 μέτρων περίπου κατα μήκος 
του οποίου συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, περνά από την τοποθεσία «Ποταμός» και φτάνει μέχρι 
χωματόδρομο παρά τον ποταμό Πούζη σε απόσταση 550 μέτρων, περίπου, που οδηγεί από τη κοινότητα 
Απλάντας σε φάρμα στην τοποθεσία «Καφκάλλα του Βούππου» της πιο πάνω κοινότητας παρά το ποταμό 
Πούζη· από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ποταμού, μέχρι 
χωματόδρομο που διασχίζει τον πιο πάνω ποταμό, σε απόσταση 400 μέτρων περίπου· από εκεί προχωρεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του, σε απόσταση 440 
μέτρων, περίπου, με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί από την κοινότητα Απλάντας στην κοινότητα 
Αναφωτίδας· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου που 
περνά από το εξωκκλήσι της Αγίας Μαύρης, της κοινότητας Απλάντας, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που 
οδηγεί από την κοινότητα Μαζωτού στην κοινότητα Αναφωτίδας· από εκεί προχωρεί με δυτική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια της οδού Αγίων Τιμοθέου 
και Μαύρας της κοινότητας Αναφωτίδας, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Απριλίου 1· από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος της οδού Απριλίου 1 μέχρι τη συμβολή της με την οδό Τάσου Κωνσταντίνου· από εκεί 
με βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι την συμβολή με την οδό Γεώργιου Γρίβα Διγενή· από εκεί προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατα μήκος της οδού Γεώργιου Γρίβα Διγενή μέχρι την συμβολή με την οδό 
Μιχάηλ Παρίδη και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατα μήκος της πιο πάνω οδού μέχρι το σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7598. 

117. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή δύο χωματόδρομων, παρά το εξωκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του 
Ρώσσου, στην τοποθεσία «Βουρνιά», του δήμου Αραδίππου∙ από εκεί προχωρεί κατά μήκος του ενός από τους 
δύο πιο πάνω χωματόδρομους, που περνά βόρεια από το πιο πάνω εξωκκλήσι και με νοτιοδυτική και βόρεια 
κατεύθυνση, φτάνει μέχρι τη δεξαμενή ύδρευσης του πιο πάνω δήμου∙ από εκεί, συνεχίζει, με νοτιοδυτική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του ίδιου χωματόδρομου, περνώντας από την τοποθεσία «Κοντές» και 
φτάνει μέχρι τη οριοθετική γραμμή του Κρατικού Δάσους «Μούττη του Ζιού», σε απόσταση 1640 μέτρων, 
περίπου, από την πιο πάνω υδατοδεξαμενή∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος 
άλλου χωματόδρομου, παράλληλα του ορίου του πιο πάνω δάσους, μέχρι τη συμβολή τριών χωματόδρομων, 
σε απόσταση 250 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με βορειοανατολική, βόρεια και πάλι βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του δυτικότερου από τους πιο πάνω τρείς χωματόδρομους, μέχρι το χωματόδρομο 
που οδηγεί από την κοινότητα Κόσης προς την τοποθεσία «Βουρνιά» και το δήμο Αραδίππου∙ από εκεί, 
συνεχίζει, με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και παράλληλα ποταμού, 
περνώντας και από διάτρηση του πιο πάνω δήμου και καταλήγει  στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7599. 

118. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη φωτοελεγχόμενη συμβολή της λεωφόρου Λεμεσού και της οδού 
Κασταλίας, παρά το συνοικισμό «Μακάριος ΙΙΙ», στα διοικητικά όρια των  Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου∙ από 
εκεί προχωρεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος των οδών Κασταλίας, του Δήμου Λάρνακας και 
Λαπήθου του Δήμου Αραδίππου, μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 1020 μέτρων, περίπου από το σημείο 
αρχής, ο οποίος οδηγεί στις  Καμάρες Δρομολαξιάς, (μέρος του παλαιού υδραγωγείου της Λάρνακας)∙ από εκεί, 
προχωρεί, με νοτιοδυτική, βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
περνώντας από τις πιο πάνω Καμάρες και την τοποθεσία «Πασά Τσιφλίκ», του δήμου Δρομολαξιάς  - Μενεού, 
μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που περνά κάτω από την πρώτη, μετά  τον κυκλοφοριακό κόμβο Καλού 
Χωριού, αερογέφυρα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Αεροδρομίου και οδηγεί προς τη λεωφόρο Λεμεσού∙  
από εκεί, προχωρεί, με βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, ο οποίος, ως οδός Χαριλάου Τρικούπη, στα όρια του δήμου Αραδίππου, καταλήγει στη λεωφόρο 
Λεμεσού, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με ανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι το σημείο 
αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7600. 



119. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Κάτω Δρυ-Μονής Αγίου Μηνά-
Βάβλας και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στο Φωτοβολταϊκό πάρκο στην τοποθεσία «Άσπρος» 
της κοινότητας Κάτω Δρυς· από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση κατα μήκος του πιο 
πάνω δεύτερου ασφαλτοστρωμένου δρόμου και φτάνει μέχρι το φωτοβολταϊκό πάρκο· από εκεί συνεχίζει με 
νότια, νοτιοδυτική, ανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος χωματόδρομου που περνά από τα 
καμίνια παραγωγής καρβούνων και φτάνει μέχρι τον ποταμό Αγίου Μηνά, στην τοποθεσία «Σαρίπογλου», της 
πιο πάνω κοινότητας· από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω ποταμού και 
σε απόσταση 970 μέτρων, περίπου, εκτείνεται δυτικά, σε ευθέια γραμμή 75 μέτρων, περίπου,  μέχρι το 
χωματόδρομο και αντιπυρική ζωνη στην τοποθεσία «Φιλιππίδες»· από εκεί συνεχίζει με νοτιοδυτική, βόρεια, 
ανατολική, βορειοδυτική, βορειοανατολική , βορειδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατα μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου περνώντας από τις τοποθεσίες «Λονατάς» και «Πίτσυλλος»  μέχρι τη συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Βάβλας-Μονής Αγίου Μηνά-Κάτω Δρυ· από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική, νότια και 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου για να καταλήξει στο 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7601. 

120. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Κάτω Δρυ – Μονής Αγίου Μηνά 
– Βάβλας και του δρόμου που οδηγεί στο εξωκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου, βορειοδυτικά της εκκλησίας του 
Αγίου Γεωργίου, της κοινότητας Κάτω Δρυ∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω δρόμου, ασφαλτοστρωμένου στην αρχή και στη συνέχεια χωμάτινου, που οδηγεί στο πιο πάνω 
εξωκκλήσι, περνώντας από τις τοποθεσίες «Γληόρης», «Μαύρος» και «Λιβάδια», της πιο πάνω κοινότητας, και 
φτάνει μέχρι χωματόδρομο στην τοποθεσία «Απλίκι» και σε απόσταση 1730 μέτρων, περίπου, από το σημείο 
αρχής∙ από εκεί συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που 
οδηγεί προς το Δήμο Πάνω Λευκάρων, περνά από δεντροστοιχία κυπαρισσιών, στα διοικητικά όρια Πάνω 
Λευκάρων και Κάτω Δρυ, μέχρι τη συμβολή του, σε απόσταση 610 μέτρων, περίπου, με χωματόδρομο, που 
οδηγεί από το Δήμο Πάνω Λευκάρων στην κοινότητα Κάτω Δρυ∙ από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που περνά 
από τις τοποθεσίες « Φταρμάς», «Γεράμπελος», «Αμπελάκια», «Μιτσήδες» και «Φύταινα» της πιο πάνω 
κοινότητας, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κάτω Δρυ – Μονής Αγίου Μηνά – Βάβλας, κατά μήκος του 
οποίου συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7602. 

121.  Το όριο της περιοχής αρχίζει από το μνημείο των Οηέδων στη συμβολή του παλαιού δρόμου Λευκωσίας – 
Λάρνακας και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στο ΧΥΤΥ Κόσης∙ από εκεί προχωρεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του παλαιού δρόμου Λευκωσίας – Λάρνακας και της λεωφόρου 
Παναγίας Αιματούσης στο δήμο Αραδίππου, μέχρι χωματόδρομο, σε απόσταση 3800 μέτρων, περίπου, από το 
σημείο αρχής∙ από εκεί, με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά 
από το παλιό εργοστάσιο αμμοβολής και τη συμβολή του δρόμου προς το Paintball, καθώς επίσης και από τις 
τοποθεσίες «Κοφινάρια» και «Αργάκι του Πεύκου» του δήμου Αραδίππου και φτάνει μέχρι άλλο χωματόδρομο, 
νότια του Κρατικού Δάσους «Τάφοι των Οηέδων», σε απόσταση 2450 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, συνεχίζει με 
νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το χωματόδρομο, σε 
απόσταση 640 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, 
μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στο σημείο όπου βρίσκεται το δασικό ορόσημο με αρ. 41, του πιο 
πάνω Κρατικού Δάσους∙ από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική, βόρεια, δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και παράλληλα της νότιας οροθετικής γραμμής του πιο πάνω Κρατικού 
Δάσους, περνώντας από την τοποθεσία «Κούρκουλλος του Σιαντώνη», μέχρι το δασικό ορόσημο με αρ. 47∙ 
από εκεί συνεχίζει με δυτική, βορειοανατολική βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του ίδιου 
χωματόδρομου, μέσα στο πιο πάνω δάσος, μέχρι το δασικό ορόσημο με αρ. 48, από όπου συνεχίζει με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του ίδιου πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την οροθετική γραμμή του πιο 
πάνω δάσους, σε απόσταση 90 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, προχωρεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, 
κατά μήκος της πιο πάνω οροθετικής γραμμής, μέχρι χωματόδρομο σε απόσταση 130 μέτρων, περίπου, κατά 
μήκος του οποίου συνεχίζει, με βορειοδυτική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του 
με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 365 μέτρων, περίπου, στην τοποθεσία «Τσακκίστρα» της κοινότητας 
Κόσης∙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 390, περίπου, κατά μήκος 
του οποίου συνεχίζει με ανατολική και βόρεια κατεύθυνση, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί από 
το ΧΥΤΥ Κόσης στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λάρνακας και από εκεί, συνεχίζει με βόρεια και 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και καταλήγει στο σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7603.   

122. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των λεωφόρων Εζεκία Παπαϊωάννου και Γρηγόρη Αυξεντίου, 
στην κοινότητα Περιβολιών∙ από εκεί, προχωρεί, με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος των λεωφόρων 
Γρηγόρη Αυξεντίου και Νίκου Μπελογιάννη και στη συνέχεια, δρόμου που οδηγεί στο Δήμο Δρομολαξιάς – 
Μενεού, μέχρι τη συμβολή με χαλικοστρωμένο δρόμο, πλαισιωμένο με δεντροστοιχίες από κυπαρίσσια, σε 
απόσταση 2400 μέτρων από το σημείο αρχής∙ από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω χαλικοστρωμένου  δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο, που οδηγεί στην κοινότητα 
Περιβολιών∙ από εκεί, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή 
του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 130 μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με 



νοτιοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του, σε απόσταση 510 μέτρων, περίπου, με ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο, ο οποίος με νοτιοδυτική κατεύθυνση, οδηγεί στον πύργο της Ρήγαινας και στην κοινότητα Περιβολιών, 
ενώ με βορειοανατολική κατεύθυνση, στην παραλιακή λεωφόρο Φάρου∙ από εκεί, προχωρεί, με 
βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου και στη 
συνέχεια χωμάτινου δρόμου, μέχρι την παραλιακή λεωφόρο Φάρου, παρά τα τουριστικά καταλύματα «Poseidon 
Beach Gardens”∙ από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω 
παραλιακής λεωφόρου και στη συνέχεια, δυτικά, κατά μήκος της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, μέχρι 
τη συμβολή της με την οδό Εξεγέρσεως, που οδηγεί στα Αναπαυτήρια της ΠΕΟ και στην κοινότητα Περιβολιών∙ 
από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι τη συμβολή της με 
χωματόδρομο, σε απόσταση 750 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και φτάνοντας σε απόσταση 70 μέτρων, περίπου, εκτείνεται με 
βορειοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 225 μέτρων, περίπου, μέχρι χωματόδρομο του αναδασμού, 
κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με βορειοδυτική, βορειοανατολική και πάλι βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι 
τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί από τον πύργο της Ρήγαινας στην κοινότητα Περιβολιών∙ από εκεί 
προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή 
των οδών Εξεγέρσεως και Βενετικού Πύργου, της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί, συνεχίζει, με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Βενετικού Πύργου, μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου ΙΙΙ και την οδό Ανεξαρτησίας, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι την 
οδό Απόστολου Κούρρη∙ από εκεί, προχωρεί, με νοτιοδυτική, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, 
κατά μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια, των οδών Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας και Σταδίου, μέχρι την 
λεωφόρο Εζεκία Παπαϊωάννου, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει, με βορειοδυτική κατεύθυνση και καταλήγει 
στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7604. 

123. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Χοιροκοιτίας – Οράς – Οδούς και δρόμου, 
στην αρχή τσιμεντένιου και στη συνέχεια χωμάτινου, 320 μέτρα, περίπου, ανατολικά από την εξωποτάμια 
δεξαμενή Μελίνης αρ.1∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και πάλι νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου, που περνά από την τοποθεσία «Μηλιές», της κοινότητας 
Μελίνης, διασταυρώνει σε δύο σημεία, τον ποταμό, φυσικό όριο των κοινοτήτων Μελίνης και Οράς,   και φτάνει 
σε απόσταση 590 μέτρων, περίπου, μετά το δεύτερο σημείο διασταύρωσης του πιο πάνω χωματόδρομου και 
του ποταμού, στην τοποθεσία «Πισσάς», της κοινότητας Οράς∙ από εκεί, εκτείνεται ακριβώς δυτικά, σε ευθεία 
γραμμή 195 μέτρων, περίπου, μέχρι χωματόδρομο, στην δυτική όχθη του πιο πάνω ποταμού∙ από εκεί, 
συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από θερμοκήπια, 
στην τοποθεσία «Μηλιά», της κοινότητας Μελίνης και τις τοποθεσίες «Λινιά», «Δομιά» και «Λαρνακιώτης», της 
πιο πάνω κοινότητας και φτάνει μέχρι τον κύριο δρόμο Επταγώνιας – Μελίνης – Οράς – Χοιροκοιτίας, κατά 
μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του με τον 
κύριο δρόμο Οδούς – Οράς – Χοιροκοιτίας και από εκεί, με ανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7605.     

124. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το κοιμητήριο της κοινότητας Μελίνης και προχωρεί με νότια κατεύθυνση, 
κατά μήκος ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τον κύριο δρόμο Μελίνης – Επταγώνειας∙ από εκεί, προχωρεί με 
νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο, σε απόσταση 850 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με νότια, νοτιοδυτική, δυτική, βόρεια και δυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Βουδάνος», της 
κοινότητας Μελίνης και καταλήγει σε αντιπυρική ζώνη, στα όρια των πιο πάνω κοινοτήτων∙ από εκεί, συνεχίζει 
με δυτική, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής ζώνης, που 
περνά από την τοποθεσία «Λιδιάς», της κοινότητας Επταγώνειας, μέχρι χωματόδρομο, σε απόσταση 1080 
μέτρων, περίπου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοδυτική, βόρεια, βορειοανατολική και ανατολική 
κατεύθυνση και φτάνει μέχρι χωματόδρομο, σε απόσταση 935 μέτρων, περίπου, που οδηγεί από την κοινότητα 
Συκόπετρας στην κοινότητα Μελίνης∙ από εκεί, με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Αροδάφνα» και «Πάνω Κάμπος», της κοινότητας Μελίνης, 
μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί από την εκκλησία της Παναγίας Ελεούσας 
μέχρι το κοιμητήριο της πιο πάνω κοινότητας και από την πιο πάνω συμβολή, συνεχίζει με νότια κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7606. 

125. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Οδούς – Οράς – Χοιροκοιτίας και του κύριου 
δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα Αγίων Βαβατσινιάς, στην τοποθεσία «Ελιά του Αέρα», της πιο πάνω 
κοινότητας∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική, βορειοδυτική, βορειοανατολική, βόρεια, βορειοανατολική 
και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι την πιο πάνω κοινότητα, μέσα 
από την οποία περνά με βορειοανατολική κατεύθυνση, και μετά το Αγίασμα των Αγίων Αναργύρων, συνεχίζει, 
με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του ίδιου κύριου δρόμου, που οδηγεί στον 
κύριο δρόμο Οδούς – Οράς – Χοιροκοιτίας, μέχρι τη συμβολή του με δρόμο, στην αρχή ασφαλτοστρωμένο και 
στη συνέχεια, χωμάτινο, σε απόσταση 665 μέτρων, περίπου, από τη ανατολική γωνία του περίβολου του 
Δημοτικού Σχολείου της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί, προχωρεί με δυτική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά βόρεια από  την εξωποτάμια 
δεξαμενή Αγίων Βαβατσινιάς, αρ. 2, και φτάνει σε απόσταση 810 μέτρων, περίπου, από όπου συνεχίζει με 



δυτική, νοτιοανατολική, νότια, νοτιοδυτική, βορειοδυτική, νότια και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος μονοπατιού 
και φτάνει μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στο φράγμα Αγίων Βαβατσινιάς∙ από εκεί προχωρεί με 
νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και πάλι νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
που περνά ανατολικά του πιο πάνω φράγματος και από την τοποθεσία «Ξιμούδια», της πιο πάνω κοινότητας, 
μέχρι άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Μοσφιλόμουττη», της κοινότητας Οράς και σε απόσταση 590 
μέτρων, περίπου, ο οποίος οδηγεί στην εξωποτάμια δεξαμενή Αγίων Βαβατσινιάς αρ. 1∙ από εκεί, με δυτική, 
νότια, δυτική, βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά 
ανατολικά και νότια της πιο πάνω δεξαμενής, μέχρι τον κύριο δρόμο Χοιροκοιτίας – Οράς – Οδούς, κατά μήκος 
του οποίου συνεχίζει, με βορειοδυτική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο 
αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπου του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7608. 

126. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που οδηγεί από το 
Τσιμεντοποιείο Βασιλικού, στην κοινότητα Ζυγίου και άλλου ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που οδηγεί στο λιμάνι 
Βασιλικού, της κοινότητας Μαρί· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική, βορειοανατολική, νοτιοανατολική και 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω πρώτου ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που περνά από 
την κοινότητα Τόχνης, συνεχίζει ως Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου, της κοινότητας Ζυγίου και φθάνει μέχρι 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στο λιμανάκι Ζυγίου, σε απόσταση 2760 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και φθάνει 
μέχρι την ακτογραμμή, κατα μήκος της οποίας συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση και σε απόσταση 4100 
μέτρων, περίπου, εκτείνεται με βορειοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 160 μέτρων, περίπου, μέχρι 
την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο και από εκεί συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα 
μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7731. 

127. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της Λεωφόρου Ιωακείμ και Άννας και την οδό Αγίου Θεοδώρου, 
παρά την εκκλησία Αγίας Άννας , στην κοινότητα Αγίας Άννας· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική και 
ανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου, της 
κοινότητας Καλού Χωριού Λάρνακας (κύριος δρόμος Αγίας Άννας – Καλού Χωριού Λάρνακας) και φθάνει μέχρι 
την συμβολή με χωματόδρομο, που οδηγεί στο πεδίο βολής Κουζούλας, σε απόσταση 3020 μέτρων, περίπου· 
από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που 
οδηγεί στην κοινότητα Αγίας Άννας, περνά από φάρμα αλόγων, στην τοποθεσία «Φραμένα», διαστασυρώνει 
τον ποταμό Τρέμινθο, περνά από την τοποθεσία «Ραχάρια» και συνεχίζει με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο της 
οδού Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης, μέχρι την συμβολή του με την οδό Αγίου Θεοδώρου και από εκεί 
προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7732. 

128. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του αυτοκινητόδρομου Αγίας Νάπας – Λάρνακας και του κύριο 
δρόμο Λιβαδιών – Κελλιών, του Δήμου Λιβαδιών Λάρνακας· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, 
κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου και στη συνέχεια της οδού Δημήτρη Ασσιώτη, της κοινότητας Κελλιών, 
μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο ( δίπλα από το κέντρο δεξιώσεων Ακρόπολις), σε 
απόσταση 800 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος 
του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που 
οδηγεί στην Κτηνοτροφική περιοχή Λιβαδιών, σε απόσταση 1175 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με 
βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με την οδό  
25ης Μαρτίου · από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την 
συμβολή της με χωματόδρομο, που οδηγεί στον Προφήτη Ηλία, στην τοποθεσία «Λάκκος του Ηλία», της 
κοινότητας Βορόκληνης, σε απόσταση 295 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βόρεια, βορειοανατολική 
και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνά από την τοποθεσία 
«Αροδάφνη», μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 820 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
συνεχίζει με ανατολική, βορειοανατολική, βορειοδυτική και ανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, που οδηγεί στον Προφήτη Ηλία, σε απόσταση 460 
μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική, βόρεια, βορειανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, 
κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνά από το κοινοτικό ντεπόζιτο νερού και προχωρεί μέχρι την 
συμβολή του με χωματόδρομο, που οδηγεί στην τοποθεσία «Τέλη Γιάννης», σε απόσταση 1770 μέτρων, 
περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική, βορειοδυτική και ανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου και φθάνει μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην κοινότητα Βορόκληνης, 
σε απόσταση 2035 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα 
μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στην συνέχεια της οδού Ανδρέα Σουρουκλή, μέχρι την 
συμβολή του με την οδό Ανεξαρτησίας, όπου συνεχίζει με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, μέχρι την συμβολή 
του με την οδό Γεώργιου Φωτίου· από εκεί, συνεχίζει με ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος 
της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια Γεώργιου Γρίβα Διγενή, μέχρι την συμβολή του με την οδό Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου ΙΙΙ· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, 
μέχρι την συμβολή του με την Λεωφόρο Χρίστου Αυξεντίου, όπου συνεχίζει με δυτική, νοτιοδυτική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, μέχρι την συμβολή του με τον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας – Λάρνακας και από 
εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου, για να καταλήξει στο 
σημείο αρχής. 



Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7733. 

129. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της οδού Ανεξαρτησίας με τον κύριο δρόμο Δελίκηπου – Κόρνου 
(Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ), της κοινότητας Κόρνου· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με τον 
αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της 
περίφραξης του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου, μέχρι το Δασικό πάρκο Κόρνου,στην τοποθεσία «Ροθέσια», σε 
απόσταση 2775 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του 
Δασικού Πάρκου Κόρνου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, σε απόσταση 270 μέτρων, περίπου· από 
εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του 
με άλλο χωματόδρομο, που οδηγεί στην Κτηνοτροφική περιοχή Κόρνου, στην τοποθεσία «Βουνάρκα των 
Κεράτων», σε απόσταση 710 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική, βορειοδυτική και 
βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου και 
της οδού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μέχρι την συμβολή του με την οδό Δημοκρατίας, της πιο πάνω 
κοινότητας· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την 
συμβολή του με την οδό Ανεξαρτησίας και από εκεί συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο 
πάνω οδού, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7734. 

130. Το όριο της περιοχής αρχίζει από νοτιοδυτικά της κοίτης του Φράγματος Διπόταμου, δίπλα από το ορόσημο 5 
και χωματόδρομου, που οδηγεί στην κοινότητα Κάτω Λευκάρων , του Δήμου Πάνω Λευκάρων· από εκεί, 
προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνά από την τοποθεσία 
«Διπόταμος» και το σημείο υπερχείλησης φράγματος, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην 
τοποθεσία «Ττουρουντζιά», του πιο πάνω Δήμου, σε απόσταση 815 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· 
από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά δυτικά 
του φράγματος Διπόταμου και τις τοποθεσίες «Μερσίνια», του Δήμου Πάνω Λευκάρων, «Μέσα Ραχίδια», 
«Ασπροχώραφα» και «Κάκος», της κοινότητας Κάτω Λευκάρων και φθάνει μέχρι την συμβολή του με 
χωματόδρομο, που βρίσκεται στους πρόποδες του Κρεμμού του Μετάλλου, στο τέρμα της κοίτης του 
φράγματος, στην τοποθεσία «Μέταλλος» σε απόσταση 3970 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που εφάπτεται ανατολικά του 
φράγματος, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, που οδηγεί στην τοποθεσία «Αλιφερή», της κοινότητας 
Κάτω Λευκάρων, σε απόσταση 2140 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, 
κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και φθάνει μέχρι την αντιπυρική ζώνη, σε απόσταση 600 μέτρων, 
περίπου και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική, βορειοανατολική, νοτιοανατολική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος της αντιπυρική ζώνης μέχρι την κοίτη του φράγματος Διπόταμου, δίπλα από το 
ορόσημο 5, του Δήμου Πάνω Λευκάρων, όπου και το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7735. 

131. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του χωματόδρομου, που οδηγεί από την κοινότητα Λάγειας στο 
εξωκκλήσι της Παναγίας του Κουμνιού και του Λάζαρου ποταμού, στην τοποθεσία «Άγιος Νικόλαος», της 
κοινότητας Βαβατσινιάς· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική, βόρεια και δυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με την αντιπυρική ζώνη, στην τοποθεσία «Ιφτερόκαμπος», 
της πιο πάνω κοινότητας, σε απόσταση 860 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί, συνεχίζει με 
βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω αντιπυρική ζώνης, περνά από την 
τοποθεσία «Νάγιες», μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Ισιώματα», σε απόσταση 955 
μέτρων, περίπου, όπου συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση και φθάνει μέχρι την συμβολή του με άλλη 
αντιπυρική ζώνη, σε απόσταση 145 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα 
μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής ζώνης και σε απόσταση 305 μέτρων, περίπου, εκτείνεται ανατολικά, σε ευθεία 
γραμμή 90 μέτρων, περίπου, μέχρι το αργάκι της Καππαρκάς· από εκεί, συνεχίζει με νότια και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω αργακιού, μέχρι την συμβολή του με τον Λάζαρο ποταμό και από εκεί 
συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ποταμού, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7736. 

132. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του χωματόδρομου, που οδηγεί στο παρεκκλήσι Αρχαγγέλου και 
χωματόδρομο, που οδηγεί στο Δάσος Αγίας Μαύρης, στην τοποθεσία «Κουλλουρόπετρα», της κοινότητας 
Κόρνου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του δεύτερου 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Μουττάρι του Χασανουδιού» και «Μουττάρι των Παλλούρων», 
μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο (740 μέτρων, περίπου, δυτικά του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – 
Λευκωσίας), που οδηγεί στην τοποθεσία «Φαρκουνόπετρα», σε απόσταση 2450 μέτρων, περίπου, από το 
σημείο αρχής· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που 
περνά από την τοποθεσία «Ασπρόσπηλιος» και «Φαρκουνόπετρα» και την πηγή της Φαρκουνόπετρας, μέχρι 
την συμβολή του με χωματόδρομο, που οδηγεί στο παρεκκλήσι Αρχαγγέλου, στην κοινότητα Κάτω Λευκάρων, 
σε απόσταση 1885 μέτρων, περίπου και από εκεί συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7737. 

133. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του χωματόδρομου (συνέχεια της οδού Δημοκρατίας, της 
κοινότητας Κόρνου) και άλλου χωματόδρομου, που οδηγεί στο παρεκκλήσι Αρχαγγέλου, στην τοποθεσία 



«Κλήμα», της κοινότητας Κόρνου·  από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα 
μήκος του πιο πάνω δεύτερου χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία 
«Μελίσσια», σε απόσταση 1880 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική 
και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία 
«Κοκκινομούτταρον», μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Μάντρες», σε απόσταση 
800 μέτρων, περίπου και από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Κλήμα», που οδηγεί στο 
παρεκκλήσι Αρχαγγέλου, όπου και το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7738. 

134. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που οδηγεί στον αρχαιολογικό 
χώρο της Τέντας και της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, παρά το πάρκο με το παλαιό τρένο, της κοινότητας 
Καλαβασού· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος ασφλατοστρωμένου δρόμου, 
προέκταση της πιο πάνω οδού, που οδηγεί από την κοινότητα Καλαβασού, στην κοινότητα Ζυγίου, μέχρι την 
συμβολή του με άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, στην τοποθεσία «Λουριά», ο οποίος οδηγεί στη μεγάλη 
υδατοδεξαμενή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων· από εκεί, με βορειοανατολική, βορειοδυτική και βόρεια 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι χωματόδρομο, σε απόσταση 415 
μέτρων, περίπου, κατα μήκος του οποίου προχωρεί με βορειοανατολική, νοτιοανατολική και πάλι 
βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, περνώντας από την τοποθεσία «Όγκλειστρος» και 
«Υψοπάμπουλος», μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο στην τοποθεσία «Δρακοντιές», σε 
απόσταση 705 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική, βορειοανατολική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια χωματόδρομου, που 
οδηγεί στα παλαιά λατομεία του γύψου και περνά από το κοινοτικό ντεπόζιτο νερού και την εκκλησία Παναγίας 
και σε απόσταση 1815 μέτρων, περίπου, εκτείνεται ανατολικά και σε ευθεία γραμμή 125 μέτρων, περίπου, μέχρι 
χωματόδρομο, που οδηγεί στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, στην τοποθεσία «Αρκοσιλλερή», της 
κοινότητας Τόχνης· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
μέχρι την συμβολή του με τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού, σε απόσταση 350 μέτρων, περίπου· από 
εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω παλαιού δρόμου, μέχρι την συμβολή του 
με τον υπόγειο δρόμο και τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου μέχρι την συμβολή του με τον επόμενο υπόγειο 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που περνά κάτω από τον αυτοκινητόδρομο και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική , 
βορειοδυτική, βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, 
που περνά από τον αρχαιολογικό χώρο της Τέντας, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7739. 

135. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Χοιροκοιτίας – Οράς – Οδούς και του 
χωματόδρομου, που οδηγεί στην τοποθεσία «Νερόν του Άγιου Παύλου», στην τοποθεσία «Αμπέλι του Παπά 
Σωτήρη», της κοινότητας Λάγειας· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, νότια, βορειοανατολική 
και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνά από τις τοποθεσίες «Αμπέλι του Παπά 
Σωτήρη», «Σπήλιοι», «Νερόν του Αγίου Παύλου» και «Έξω Βουνά», μέχρι την συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο, που οδηγεί από την κοινότητα Λάγειας στην κοινότητα Ακαπνούς, σε απόσταση 1650 μέτρων, 
περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί, συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πανω 
χωματόδρομου παράλληλα με τον ποταμό, μέχρι τη συμβολή του με αντιπυρική ζώνη, αμέσως μετά τη 
διασταύρωση του με τον πιο πάνω ποταμό, σε απόσταση 700 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής ζώνης, που περνά από την τοποθεσία 
«Διακονάκη», της κοινότητας Οράς, μέχρι την συμβολή της με χωματόδρομο, που οδηγεί στον κύριο δρόμο 
Οδούς – Οράς – Χοιροκοιτίας, σε απόσταση 1130 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με ανατολική και βόρεια 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Μάντρες», μέχρι την 
συμβολή του με τον κύριο δρόμο Οδούς – Οράς – Χοιροκοιτίας, σε απόσταση 1550 μέτρων, περίπου και από 
εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, για να καταλήξει στο 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7740. 

136. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή των οδών Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και Σταυρού, παρά 
την εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στην κοινότητα Τόχνης· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική 
και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω δεύτερης οδού, μέχρι την συμβολή του με την οδό 
Κουρτζιών· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνεχέια 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού, κατα μήκος 
του οποίου συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι την συμβολή του πιο πάνω παλαιού κύριου δρόμου και 
του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που οδηγεί στην πιο πάνω κοινότητα, στην τοποθεσία «Γούππος» και από 
εκεί, προχωρεί με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου και στη συνέχεια της οδού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7741. 

137. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της Λεωφόρου Φιλίας και της οδού Ομονοίας, της κοινότητας 
Αλεθρικού· από εκεί, προχωρεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και στη 
συνέχεια της οδού Γρηγόρη Αυξεντίου και του κύριο δρόμο Αλεθρικού – Απλάντας – Αναφωτίας και φθάνει 
μέχρι την συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, στην τοποθεσία «Καυκάλλια» σε απόσταση 1380 



μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια χωματόδρομου, που περνά από την φάρμα αγελάδων και τα 
χοιροστάσια και την τοποθεσία «Κουρούκλες», μέχρι την συμβολή της με την μεγάλη αντιπυρική ζώνη, σε 
απόσταση 805 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική, δυτική και πάλι βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος της αντιπυρικής ζώνης και στη συνέχεια χωματόδρομου, που περνά από τα κοινοτικά 
ντεπόζιτα Αλεθρικού, τις κεραίες αναμετάδοσης της ΑΤΗΚ και την τοποθεσία «Κρεμμός», μέχρι την συμβολή 
του με άλλο χωματόδρομο, που οδηγεί στην τοποθεσία «Πύλες», σε απόσταση 1570 μέτρων, περίπου· από 
εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και σε απόσταση 360 
μέτρων, περίπου, εκτείνεται με νοτιοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 115 μέτρων, περίπου, μέχρι 
χωματόδρομο, κατα μήκος του οποίου συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, διασταυρώνει τον ποταμό 
Ξερόπουζο, περνά από την τοποθεσία «Αρκοκόλυμπος» , μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, 
στην τοποθεσία «Πύλες», σε απόσταση 1065 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, προέκταση της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, 
της κοινότητας Αγγλισίδων, μέχρι τον παλαιό δρόμο Κοφίνου- Λάρνακας, κατα μήκος του οποίου συνεχίζει με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τον κύριο δρόμο Αγγλισίδων – Αλεθρικού, σε απόσταση 935 μέτρων, 
περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι 
την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην κοινότητα Αλεθρικού, σε απόσταση 1880 
μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια των Λεωφόρων Μάμα και Κυπριανού και Φιλίας, για να καταλήξει 
στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7742. 

138. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του νέου παραλιακού δρόμου Μαζωτού – Περβολιών και τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στον οικισμό Παρασόλια, της κοινότητας Σοφτάδες· από εκεί, προχωρεί 
με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω παραλιακού δρόμου, μέχρι την συμβολή του με 
χωματόδρομο, που οδηγεί στην οργανωμένη παραλία Σοφτάδων – Παρασόλια, σε απόσταση 620 μέτρων, 
περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή με άλλο χωματόδρομο, που εφάπτεται της παραλίας, σε απόσταση 
520 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 540 μέτρων, περίπου και από 
εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τον νέο παραλιακό δρόμο και τη διασταύρωση, που οδηγεί στον οικισμό 
Παρασόλια, όπου και το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7743. 

139. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Καλού Χωριού – Αγίας Άννας και 
χωματόδρομου που οδηγεί στο κρατικό δάσος «Μούττη του Ζυού» (105 μέτρα, περίπου νοτιοδυτικά του 
πυλώνα της ΑΗΚ Αρ. 14), αμέσως μετά τη νέα οικιστική περιοχή Καλού Χωριού, στην κοινότητα Καλού Χωριού 
Λάρνακας· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι 
την συμβολή του με χωματόδρομο, που οδηγεί  στο κρατικό δάσος «Μούττη του Ζυού» και τη Δασική οροθετική 
γραμμή, σε απόσταση 1525 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω Δασικής οροθετικής γραμμής, μέχρι το Δασικό Ορόσημο Αρ. 90 και την 
συμβολή του με χωματόδρομο, που οδηγεί, από την κοινότητα Αγίας Άννας, στην κοινότητα Καλού Χωριού, σε 
απόσταση 1270 μέτρων, περίπου και από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, περνά από την τοποθεσία «Αχνάρκα», μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο Καλού 
Χωριού – Αγίας Άννας, όπου και το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7744. 

140. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την  συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που οδηγεί από την κοινότητα 
Αγίου Θεοδώρου, στην παραλία Πεντάσχοινου και χωματόδρομου, που οδηγεί στο ύψωμα «Μάγιες» (ΧΑΙ- 
ΧΙΛΛ), στην τοποθεσία «Τριμινθερά», της κοινότητας Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας· από εκεί, προχωρεί με 
βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνά από τον 
ποταμό «Πεντάσχοινο» και την τοποθεσία «Άγιος Κοσμάς», μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε 
απόσταση 715 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί, συνεχίζει, με βορειοανατολική κατεύθυνση, 
κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνά από την τοποθεσία «Ελιωτός», μέχρι την συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Αναφαντάρηδες», σε απόσταση 460 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια μονοπατιού, 
διασταυρώνει αργάκι μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, που οδηγεί στην τοποθεσία «Πλευρά τους 
Αγίους Αναργύρους» σε απόσταση 390 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική, νοτιοανατολική και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι την συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί, από την κοινότητα Αγίου Θεοδώρου στην παραλία Πεντάσχοινου, σε 
απόσταση 745 μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, περνά από την εκκλησία Αγίων Αναργυρων, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7745. 

141. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το κυκλικό κόμβο Αγίου Θεοδώρου και της οδού Παναγίας Ασταδιώτισσας, 
που οδηγεί στην παραλία Πεντάσχοινου, στην κοινότητα Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας· από εκεί, προχωρεί με 
νοτιοανατολική, κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια χωματόδρομου, που περνά από 



τις τοποθεσίες «Κολιός», «Βούππους» και «Αμαλά» μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην 
τοποθεσία «Καλιδιά», σε απόσταση 2575 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί, συνεχίζει με δυτική, 
νοτιοδυτική, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Αλμυρούς», «Ελιωτός» και «Άγιος Κοσμάς», μέχρι την 
συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί από την παραλία Πεντάσχοινου, στην κοινότητα 
Αγίου Θεοδώρου, στην τοποθεσία «Τριμιθερά», σε απόσταση 2410 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με 
βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή 
του με την οδό Αντωνάκη Μανώλη και άλλου ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που οδηγεί στον κυκλικό κόμβο 
Αγίου Θεοδώρου και από εκεί, συνεχίζει με ανατολική και βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7746. 

142. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Οράς – Λάγειας και χωματόδρομου, που 
οδηγεί στην τοποθεσία «Ζίντιλος», της κοινότητας Οράς· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική, βορειοδυτική, 
δυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία 
«Κατσούρηδες» και «Ζίντιλος»,  μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, που οδηγεί στην τοποθεσία 
«Κοκκινόμουττη», στην τοποθεσία «Λαουδερά», σε απόσταση 1620 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· 
από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική, βόρεια, νοτιοανατολική, βορειοανατολική, νοτιοανατολική και 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία 
«Μισιρίνης», μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Κοκκινόμουττη», σε απόσταση 
2500 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, βόρεια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, 
κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Ανεφαντάρης», μέχρι την συμβολή 
του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Κατσουριές», σε απόσταση 1395 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
συνεχίζει με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά 
από τις τοποθεσίες «Κατσουριές» και «Ληνός», μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο Λάγειας – Οράς, σε 
απόσταση 1230 μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7747. 

143. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου, που οδηγεί από τον Δήμο Πάνω Λευκάρων 
στην κοινότητα Κόρνου και χωματόδρομου, που οδηγεί στη τοποθεσία «Βρύσι του Νικολή» και στην εκκλησία 
Αγίου Γεωργίου (νότια του ποταμού Συργάτη), στην τοποθεσία «Καμπί του Ρούπη», στον Δήμο Πάνω 
Λευκάρων·  από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι 
την συμβολή του με χωματόδρομο, που οδηγεί στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου, στην τοποθεσία «Ψυλλήδες», σε 
απόσταση 2040 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική και νότια 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνά από τις τοποθεσίες «Κρισταρόκαμπος», 
«Ροτσολάονα», μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, που οδηγεί στην τοποθεσία «Κούρβελλος», σε 
απόσταση 1645 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, περνά από την τοποθεσία «Βρύσι του Νικολή» και το γεφύρι του παλαιού μύλου, που βρίσκεται 
στην συμβολή του αργακιού Μπότης με τον ποταμό Συργάτη και φθάνει μέχρι την συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Κούρβελλος», σε απόσταση 1300 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με 
βορειοδυτική, βόρεια, βορειοδυτική, και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από το εξωκκλήσι Αγίου Θωμά και τις τοποθεσίες «Μεσόβουνον», «Άγιος Θωμάς» 
και «Λασάνι», μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο, που οδηγεί από τον Δήμο Πάνω Λευκάρων στην 
κοινότητα Κόρνου, στην τοποθεσία «Καλούδης», σε απόσταση 2000 μέτρων, περίπου και από εκεί, συνεχίζει με 
βορειοδυτική, νοτιοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, για να 
καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7748. 

144. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Οράς –Λάγειας – Βάβλας, με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στον ερηπωμένο οικισμό Παρσάτα, της κοινότητας Λάγειας· από εκεί, 
προχωρεί με νοτιοδυτική, νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, μέχρι την συμβολή του με άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην εκκλησία Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου και την κοινότητα Λάγειας, σε απόσταση 440 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί, 
συνεχίζει με δυτική, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, περνά από την τοποθεσία «Δρόμηδες» και την εκκλησία Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, παρα τα τουριστικά καταλύματα Λάγειας Garden, σε 
απόσταση 950 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με δυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Παλόμαντρα», σε απόσταση 
200 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική, βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο Οράς – Λάγειας- Βάβλας και από 
εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, για να καταλήξει στο 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7749. 

145. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή των οδών Ματσαρί και Βασιλοποτάμου, της κοινότητας 
Καλαβασού· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της δεύτερης οδού και στη 
συνέχεια Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και φθάνει μέχρι την συμβολή του με την οδό Μακαρίου· από εκεί, 



συνεχίζει με νοτιοδυτική, δυτική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική και δυτική  κατεύθυνση, 
κατα μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που περνά από την τοποθεσία 
«Ποταμιά» και σε απόσταση 1065 μέτρων, περίπου εκτείνεται με βορειοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία 
γραμμή (περνώντας δίπλα από τον πυρήνα απελευθέρωσης περδικών της Υπηρεσίας Θήρας και 
διασταυρώνοντας τον ποταμό Ασγάτα) 220 μέτρων, περίπου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, στην 
τοποθεσία «Πυρκαυλόβρυσι»· από εκεί προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου (500 μέτρα, περίπου παράλληλα και ανατολικά από τους πάσσαλους υψηλής τάσεως της ΑΗΚ), 
περνά από την τοποθεσία «Δρόμοι», μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία 
«Γούππος», σε απόσταση 660 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Παλλουδερή» 
σε απόσταση 540 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην κοινότητα Καλαβασού, 
σε απόσταση 100 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική, βορειοανατολική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με την οδό 
Ματσαρί και από εκεί συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την 
συμβολή του με την οδό Βασιλοποτάμου, όπου και το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7750. 

146. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του χωματόδρομου, που οδηγεί στον κυκλικό κόμβο του Αγίου 
Θεοδώρου Λάρνακας, με τον χωματόδρομο, που οδηγεί στο ύψωμα «Μαγεία» («Χάι Χίλλ»), στην τοποθεσία 
«Κρεμμιά», της κοινότητας Αγίου Θεοδώρου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος 
του πιο πάνω  χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Καψάλια», σε 
απόσταση 705 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από εκεί, συνεχίζει με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, 
κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνά από την τοποθεσία «Καψάλια» και ανατολικά από το ύψωμα 
«Μαγεία» («Χάι Χίλλ») μέχρι χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Λαγκάδια», σε απόσταση 760 μέτρων, περίπου 
και από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική, βόρεια, βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Καυκάλλια της Κλεισούρας» και «Καλιδιά», της 
κοινότητας Αγίου Θεοδώρου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7753. 
 

EΠAPXIA ΠAΦOY 
1. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Προδρόμι και προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 

κύριου δρόμου Προδρόμι–Δρούσεια μέχρι του σημείου που συναντά άλλο δρόμο παρά τον παλιό σπαστήρα της 
Λίμνης· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τον ποταμό του Aγίου Iωάννη· 
από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι το γεφύρι πάνω στο δρόμο 
Aνδρολίκου–Προδρόμι· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο 
αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 4834. 

2. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη βορειοανατολική γωνιά του τεμαχίου με αρ. 17 του Kυβενητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. XXV.63 που βρίσκεται στη διασταύρωση του δρόμου που οδηγεί προς το Nέο 
Xωριό με το ρυάκι και προχωρεί με νότια και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ρυακιού μέχρι το 
μονοπάτι που οδηγεί από το χωριό Aνδρολίκου, τοποθεσία «Άγια Παρασκευή»· από εκεί με βορειοδυτική και 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού που περνά από τις τοποθεσίες «Mούττη της 
συκιάς» και «Σμυές» μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 4126. 

3. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο που ο κύριος δρόμος Πάφου–Λεμεσού συναντά τα δημοτικά όρια 
της πόλης Πάφου και προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι 
τον ποταμό Kοτσιάτη· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι την ένωσή 
του με τον ποταμό της Έζουσας· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι 
την ακτή· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω ακτής μέχρι τα δημοτικά όρια της 
πόλης Πάφου· από εκεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των πιο πάνω δημοτικών 
ορίων μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 4912. 

4. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τις εκβολές του ποταμού Άππη και προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι το χωριτικό δρόμο Πέγειας–Kισσόνεργας–Λέμπας–Kτήμα· από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τον ποταμό Kοσκινά· από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι την παραλία· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος 
της παραλίας μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5009.  

5. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 3 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XXVI.29 το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω στο χωριτικό δρόμο Πόλη–Πωμός και 
προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του 
τεμαχίου αρ. 4/1 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XXVI.14 το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω στην 
ένωση του χωριτικού δρόμου Πόλη–Πωμός με αγροτικό δρόμο· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω αγροτικού δρόμου μέχρι το πιο μακρινό ανατολικό σημείο του τεμαχίου αρ. 85 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XXVI.22 & 21  το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω στο Γιαλιά Ποταμό· από εκεί με 
ανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι το δασικό ορόσημο αρ. 482 της οροθετικής γραμμής του 



κύριου κρατικού δάσους της Πάφου· από εκεί με ανατολική, νότια και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο 
πάνω οροθετικής γραμμής μέχρι το δασικό ορόσημο αρ. 438· από εκεί δυτικά και σε ευθεία γραμμή μέχρι τη 
δυτική γωνιά του τεμαχίου αρ. 100/1 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XXVI.22 & 21 η οποία γωνιά 
βρίσκεται πάνω στο χωριτικό δρόμο Γιαλιά–Πόλη· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5012. 

6. Oλόκληρη η περιοχή που περικλείεται από τους ποταμούς Kοτσιάτη και Έζουσα, τον κύριο δρόμο Πάφου–
Λεμεσού και τη θάλασσα και καθορίζεται με πλαίσιο από κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5232. 

7. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το πιο μακρινό δυτικό σημείο του τεμαχίου αρ. 63/1/1/2 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVI.35 το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω στο χωματόδρομο που οδηγεί προς το 
χωριό Σαλαμιού και προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη 
βορειοανατολική γωνιά του τεμαχίου αρ. 329/1 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVI.36· από εκεί 
νότια σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 159/1 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVI.44· από εκεί δυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του 
τεμαχίου αρ. 7/16 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVI.43· από εκεί βόρεια σε ευθεία γραμμή 
μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5310. 

8. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Aμαργέτη και προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του δρόμου Aμαργέτη–Λεμόνα μέχρι τη συμβολή του με τον ποταμό «Γλυφούδιν»· από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι το αργάκι του Λούβρη· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί προς το χωριό Aμαργέτη· από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5313. 

9. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Έμπα και προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
μονοπατιού μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 116 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου 
αρ. XLV.59, το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω στο χωριτικό όριο Έμπας–Πάφου (ενορία Aγίου Παύλου)· από εκεί 
με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωριτικού ορίου μέχρι τη νοτιοδυτική γωνιά του τεμαχίου 
αρ. 151 του πιο πάνω σχεδίου η οποία γωνιά βρίσκεται πάνω στο δρόμο Kτήμα–Λέμπας–Kισσόνεργας· από 
εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου 
αρ. 717 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLV.42 το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω σε μονοπάτι που 
οδηγεί στο χωριό Έμπα· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού μέχρι το 
χωριό Έμπα όπου είναι και το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5386. 

10. H περιοχή που βρίσκεται σε ακτίνα 300 μέτρα από την Iερή Mονή Xρυσορογιάτισσας. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5389. 

11. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Πολέμι και προχωρεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
χωριτικού δρόμου μέχρι τον υπεραστικό δρόμο Πάφου–Πόλης· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω υπεραστικού δρόμου μέχρι το χωριό Στρουμπί· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
δρόμου Στρουμπί–Πολέμι μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5390. 

12. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο που ενώνεται το «Aργάκι της Λαχάνης» με τον ποταμό Ξερό και 
προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι το πιο μακρινό νότιο σημείο 
του τεμαχίου αρ. 397 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVI.12· από εκεί νότια σε ευθεία γραμμή 
μέχρι το πιο μακρινό ανατολικό σημείο του τεμαχίου αρ. 389 του πιο πάνω σχεδίου, το οποίο σημείο βρίσκεται 
πάνω σε μονοπάτι· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού μέχρι το χωριό Άγιος 
Iωάννης· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου μέχρι το χωριό Mαλούντα· από εκεί με 
βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες «Παλιάλωνα», «Λαόνα» και 
«Kόκκινα» μέχρι τον ποταμό Ξερό· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι το 
σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5446. 

13. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το αλιευτικό καταφύγιο, κοντά στην εκκλησία του Aγίου Γεωργίου της Πέγειας 
και προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Aγίου Γεωργίου–Πέγειας μέχρι την 
εκκλησία της Παναγίας Zαλακιών· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος άλλου δρόμου που 
περνά από τις τοποθεσίες «Άγιος Kαλάντης», «Πάππαρα», «Aγρίδι» και «Kατσίρης» μέχρι το δρόμο Πέγειας–
Kτήματος· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τον ποταμό Ξερό· από εκεί με 
νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι την παραλία· από εκεί με δυτική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος της παραλίας μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5455.  

14. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Nικόκλεια και προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του χωριτικού δρόμου Nικόκλειας–Mαμώνια–Aγίου Γεωργίου–Mαλιάς μέχρι τον ποταμό Ξεράρκακα· από εκεί 
νότια σε ευθεία γραμμή μέχρι τη βορειοδυτική γωνιά του τεμαχίου αρ. 161.1 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού 
Σχεδίου αρ. LII.4, τοποθεσία «Kοκκινόμουττη», στο οποίο σημείο βρίσκεται η όχθη του ποταμού Διάριζος· από 
εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της όχθης του ποταμού μέχρι το πιο μακρινό δυτικό σημείο του 
τεμαχίου αρ. 223 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. LII.11, τοποθεσία «Θεοτόκου» στο οποίο σημείο 
βρίσκεται μονοπάτι· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού που περνά από τις 
τοποθεσίες «Θεοτόκου», «Mαντρόπετρα», «Kακόσκαλα», «Kρεμνίστρα» και «Ξόρτζιν» μέχρι το χωριό 
Φασούλα· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος μονοπατιού που περνά από τις τοποθεσίες 
«Kοκκινούδια», «Aμπέλι», «Γιασουμί», «Λειβάδι», «Kοκκινόματρα», «Kαρυπιές» και «Kυπαρίσσι» μέχρι το 



χωριό Σουσκιού»· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Σουσκιού–Kουκλιών μέχρι το 
αργάκι «Bαθύ Aργάκι»· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι το 
Διάριζο ποταμό· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι το χωριό Nικόκλεια όπου είναι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5456.  

15. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το γεφύρι πάνω στο αργάκι της Λουβερής πλησίον του Διάριζου ποταμού και 
προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Άγιος Γεώργιος–Kιδάσι μέχρι το πιο μακρινό 
νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 158 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVI.61, τοποθεσία 
«Kουρτελλόροτσος»· από εκεί νοτιοανατολικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του 
τεμαχίου αρ. 45 του πιο πάνω σχεδίου· από εκεί νοτιοδυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το χωριό Πραστειό· από 
εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος μονοπατιού που περνά από τις τοποθεσίες «Λουβόροτσος», «Πότιμα» 
και «Περνέρι» μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 104 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού 
Σχεδίου αρ. LII.4, το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω στον ποταμό Διάριζο· από εκεί βορειοδυτικά σε ευθεία 
γραμμή μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5541.  

16. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 172 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XXXV/36 που βρίσκεται στον κύριο δρόμο που οδηγεί από την Πάφο στην Πόλη και 
προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη βορειοανατολική γωνιά του 
τεμαχίου αρ. 259 του πιο πάνω σχεδίου· από εκεί με νοτιοδυτική, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του δρόμου και διά μέσου των χωριών Λουκρούνου και Kάτω Aκουρδάλια μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5683.  

17. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από την ένωση του Διάριζου ποταμού με το αργάκι της Λίμνης και προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση μέχρι το γεφύρι του Kέλεφου καλύπτει δε 300 μέτρα αριστερά και 300 μέτρα δεξιά 
του πιο πάνω ποταμού. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5685. 

18. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 143 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVI.58 που βρίσκεται στον ποταμό Ξερό και προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι το σημείο που συναντά το αργάκι του Aγίου Aρνιακού κοντά στην 
εκκλησία του Aγίου Παντελεήμονα και περιλαμβάνει την έκταση 200 μέτρα δεξιά του πιο πάνω ποταμού· από 
εκεί με δυτική και βόρεια κατεύθυνση και σε απόσταση 200 μέτρα αριστερά του πιο πάνω ποταμού μέχρι το 
δρόμο Nατάς―Xολέτριας· από εκεί με δυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου που περνά από το χωριό Nατά και τις τοποθεσίες Άγιος Kουρνούτας και Άγιος Γεώργιος μέχρι την 
εκκλησία Kυρά Eλεούσα· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση και σε απόσταση 200 μέτρα από τον ποταμό 
μέχρι το μονοπάτι στις τοποθεσίες Xαλάστρα και Tριμιθέρη· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω μονοπατιού μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 88 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVI.49· από εκεί βορειοανατολικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό νότιο 
σημείο του τεμαχίου αρ. 184 του ίδιου σχεδίου· από εκεί νοτιοανατολικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό 
ανατολικό σημείο του τεμαχίου αρ. 81 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVI.57· από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση και σε απόσταση 200 μέτρα αριστερά του ποταμού μέχρι το δρόμο 
Aμαργέτης―Σταυροκόννου· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το 
σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5686. 

19. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 106/2 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLV/25 που βρίσκεται πάνω στον ποταμό Ξερό και στον κύριο δρόμο που οδηγεί 
από την Πάφο στην Πέγεια· και προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου μέχρι το πιο 
μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 378 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLV.33.E.2 που 
βρίσκεται πάνω στον ποταμό Άππη· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ποταμού μέχρι την ακτή· 
από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής μέχρι τον Ξερό ποταμό και με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του ποταμού μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5689. 

20. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του δρόμου Πάφου―Λεμεσού με τον ποταμό Xα Ποτάμι και 
προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την Πέτρα του Pωμιού· από εκεί με 
δυτική κατεύθυνση κατά μήκος της παραλίας μέχρι τις εκβολές του ποταμού Xα Ποτάμι· από εκεί με βόρεια 
κατεύθυνση κατά μήκος του ποταμού μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5451. 

21. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 166 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XXVI 52 το οποίο βρίσκεται πάνω στο δρόμο Πόλης ― Mεταλλείο Λίμνης και 
προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο 
του τεμαχίου αρ. 77 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XXVI.53· από εκεί νοτιοδυτικά σε ευθεία 
γραμμή μέχρι το πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 94 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. 
XXVI 52 το οποίο βρίσκεται πάνω σε δρόμο· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου και στη συνέχεια μονοπατιού μέχρι το πιο μακρινό ανατολικό σημείο του τεμαχίου αρ. 78 του πιο πάνω 
σχεδίου· από εκεί βορειοδυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό δυτικό σημείο του τεμαχίου αρ. 86 του 
ίδιου Σχεδίου· από εκεί βορειοανατολικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 
119 του ίδιου σχεδίου από όπου περνά δρόμος· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο Xάρτη με αύξοντα αρ. 5726. 

22. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 37/2 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XLVI 35 και προχωρεί βορειοανατολικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό νότιο 



σημείο του τεμαχίου αρ. 35/5 του ίδιου σχεδίου, από όπου περνά μονοπάτι· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω μονοπατιού μέχρι τον ποταμό «Ξερό»· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω ποταμού μέχρι το πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου αρ. 38/2 του ίδιου σχεδίου· από εκεί 
βορειοδυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 37.7 του ίδιου σχεδίου· 
από εκεί βορειοανατολικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο Xάρτη με αύξοντα αρ. 5731. 

23. Tο όριο  της περιοχής αρχίζει από την ένωση του κύριου δρόμου Πέγειας–Kάθηκα με αγροτικό δρόμο στην 
τοποθεσία “Λάκκος” και προχωρεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αγροτικού δρόμου μέχρι την 
ένωσή του με το αργάκι του Aγιασμάτου στο πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου 845 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XXXV.59· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του αγροτικού δρόμου 
που περνά από την τοποθεσία “Aγία Mαρίνα” και στη συνέχεια μονοπατιού που περνά από την τοποθεσία 
“Λιωτάκοι” μέχρι το πιο μακρινό δυτικό σημείο του τεμαχίου 256 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. 
XLV.2· από εκεί βορειοδυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό ανατολικό σημείο του τεμαχίου 233 του 
ίδιου  σχεδίου από όπου περνά αγροτικός δρόμος, στην τοποθεσία “Λιφοσούρια”· από εκεί με βόρεια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αγροτικού δρόμου μέχρι την ένωσή του με τον κύριο δρόμο Πέγειας–
Kάθηκα στην τοποθεσία “Σέλλινα”· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
5802. 

24. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Mηλιού και προχωρεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου 
δρόμου προς Πάφο μέχρι το Mοναστήρι των Aγίων Aναργύρων· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος αγροτικού δρόμου που περνά την τοποθεσία «Kατσαραπιές» μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5891. 

25. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Tίμη και ακολουθεί το δρόμο Tίμης–Aναρίτας μέχρι τη διασταύρωση 
με το νέο δρόμο· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του νέου δρόμου μέχρι την τοποθεσία «Eλιουθκιά» 
από όπου περνά το αργάκι του Tρομάτσιη· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακίου 
μέχρι τον παλιό δρόμο Λεμεσού–Πάφου· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου και 
στη συνέχεια με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στο χωριό Tίμη που είναι και το σημείο 
αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5893. 

26. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το γεφύρι του Σκάρφου και ακολουθεί τον περιφερειακό δρόμο του 
Aναδασμού προς την Eυρέτου και μαζί με την περιοχή Aναδασμού από το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5894. 

27. Oλόκληρη η εδαφική περιοχή του Δήμου Πάφου. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5897. 

28. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Mεσόγη και ακολουθεί το δρόμο που περνά από τις τοποθεσίες 
«Aετόβουνος», «Tρουγκάρι», «Kαλή Πλάκα», «Mάνα του νερού», μέχρι και το χωριό Mεσόγη που είναι και το 
σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5899. 

29. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Aγία Mαρίνα Kελοκεδάρων και ακολουθεί το δρόμο προς Πενταλιά· 
από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου και περνά από τη «Γερόβρυση», «Λουκκάρι» και 
στη συνέχεια με νότια κατεύθυνση από τις τοποθεσίες «Λαόνα», «Πετρερά», «Aγία Παρασκευή» μέχρι το χωριό 
Aγία Mαρίνα που είναι και το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 5900. 

30. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του κύριου δρόμου Kάθηκα–Πόλεως με το δρόμο 
Δρούσειας–Kρίτου Tέρα· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το χωριό 
Kρήτου Tέρα· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου ο οποίος οδηγεί στο χωριό 
Kάτω Aρόδες μέχρι το σημείο όπου συναντά τον κύριο δρόμο Kάθηκα–Πόλεως και από εκεί κατά μήκος του πιο 
πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 6034. 

31. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του κύριου δρόμου Πόλεως–Στενής και ακολουθεί το 
χωματόδρομο νότια και δυτικά που οδηγεί στο Γουδί μέχρι τη διασταύρωση με το χωματόδρομο παρά την 
τοποθεσία Tρουλλιά· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη 
διασταύρωση στην τοποθεσία Πετάλια· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
χωματόδρομου μέχρι το δρόμο Πόλεως–Στενής και από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο 
αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 6044. 

32. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του ποταμού της Eιρήνης με το χωματόδρομο Πάνω Aρόδες 
– Mούντικο – Πέγεια, στην τοποθεσία Kουφάες· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τον πρώτο χωματόδρομο, στην τοποθεσία Aνώγεια, που οδηγεί βόρεια· από εκεί με 
βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία Λούτσιοι και 
διασταυρώνει τον ποταμό της Eιρήνης, μέχρι το χωματόδρομο Πάνω Aρόδες – Λίπατη – Tοξεύτρα· από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τον πρώτο χωματόδρομο που 
οδηγεί νοτιοανατολικά και βρίσκεται βόρεια και πάνω από το χείλος του παρακείμενου κρεμμού· από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο Eιδικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6142. 



33. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Aναρίτα· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
χωματόδρομου του αναδασμού που περνά από τα εξωκκλήσια Άγιος Oνησίφορος και Παναγία Iαματική μέχρι 
το νέο  αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι το δρόμο Tίμης – Aναρίτας· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω δρόμου, μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο Eιδικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6144. 

34. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Mαραθούντα· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του δρόμου που συνδέει την πιο πάνω κοινότητα με τον κύριο δρόμο Πάφου – Eπισκοπής, μέχρι τον πιο 
πάνω κύριο δρόμο· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι 
το χωματόδρομο, στην τοποθεσία Kόκκινα· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τη διασταύρωση του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία Πιάδια· από εκεί με δυτική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο Eιδικό Σχέδιο με αύξοντα αριθμό 
6145. 

35. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Πάνω Παναγιά και συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του αγροτικού δρόμου Πάνω Παναγιάς Στατού -Aγ.Φωτίου (Aμπελίτη), μέχρι τον χωματόδρομο στην 
τοποθεσία "Λούκκος" όπου βρίσκεται η υδατοδεξαμενή Π. Παναγιάς· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω δρόμου που περνά από την τοποθεσία "Pαχούνι", μέχρι την συμβολή του με τον πρώτο 
χωματόδρομο στα δυτικά· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά 
από την τοποθεσία "Σκάσματα", μέχρι τον κύριο δρόμο Mοναστηριού Xρυσωρογιάτισσας - Πάνω Παναγιάς και 
από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο αντίτυπο Eιδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό: 6194. 

36. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το εξωκκλήσι της Aγίας Παρασκευής που βρίσκεται στο μέσον περίπου των 
Kοινοτήτων Kάτω Aκουρδάλεια και Kρήτου Tέρρα, κοντά στον ποταμό Kλαβάρη και συνεχίζει με βορειοδυτική 
και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί στην Kοινότητα Kρήτου Tέρρα, μέχρι την 
κορυφογραμμή, στην τοποθεσία "Kλιμάκι"· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω 
κορυφογραμμής μέχρι την τοποθεσία "Bούππος"· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 
που περνά από τον Mύλο του Nεόφυτου, μέχρι την στροφή του δρόμου Kάτω Aκουρδάλεια – Eξωκκλήσι Aγίας 
Παρασκευής, στην τοποθεσία "Pογιάτικα"· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι το εξωκλήσι της Aγίας Παρασκευής, που είναι και το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Eιδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό: 6201. 

37. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο από το οποίο ξεκινά το μονοπάτι της φύσης «Αφροδίτη», κοντά 
στην τοποθεσία «Λουτρά της Αφροδίτης» και συνεχίζει σε έκταση εκατό μέτρων εκατέρωθεν του πιο πάνω 
μονοπατιού, το οποίο με δυτική, βόρεια, ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, περνά από τις τοποθεσίες 
«Πύργος της Ρήγαινας», «Μούτη της Σωτήρας» και «Κακοσκάλι» και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με α/α 6204.  

38. Το όριο της περιοχής, αρχίζει από τον Δήμο Πάφου· από εκεί με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του κυρίου δρόμου Έμπας - Τάλας - Μονής Αγίου Νεοφύτου, μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο 
Μονής Αγίου Νεοφύτου - Τριμιθούσας - Μεσόγης· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου μέχρι τον κύριο δρόμο Πόλεως (Χρυσοχούς) - Πάφου και από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό: 6322. 

39. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο όπου ο χωματόδρομος Φάλιας - ποταμού Πυρόβουνου σχηματίζει 
στροφή, στην τοποθεσία "Κρεβέλια"· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου και δυτικά του πιο πάνω ποταμού, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο που οδηγεί 
στον Άγιο Φώτιο· από εκεί με νοτιοδυτική, ανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Αρκόραχος", "Ρότσος της Παπαδιάς" και "Λαόνι της Αδκιάς" , 
μέχρι τον χωματόδρομο στην τοποθεσία "Αδκιά", δυτικά του παρεκκλησιού του Αγίου Μηνά· από εκεί με 
βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις 
τοποθεσίες "Κόννος" και "Λάμαρης", μέχρι το τέρμα του και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση και σε 
ευθεία γραμμή μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό: 6324. 

40. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κυρίου δρόμου Πάφου – Πόλεως (Χρυσοχούς) με τον κύριο 
δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Στενή    από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
μέχρι τη συμβολή του με τον πρώτο χωματόδρομο του αναδασμού στις τοποθεσίες “Πυρόκρεμμος” και 
“Περτικιές”ֹαπό εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την 
τοποθεσία “Αγία Βαρβάρα”, μέχρι τον κύριο δρόμο Πάφου – Πόλεως (Χρυσοχούς) στην τοποθεσία ˝Φίλοππη˝ 
και από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6378. 

41. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Λάσας˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
κυρίου δρόμου Λάσας – Σίμου, μέχρι την συμβολή του με τον χωματόδρομο στη τοποθεσία “Μαύρη Πέτρα”˙ 
από εκεί με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι την συμβολή του με άλλο 



χωματόδρομο στις τοποθεσίες “Κρεμμός” και “Σύρματα”˙ από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες “Αλικού” και “Λιβάδεια”, μέχρι την συμβολή του με τον 
χωματόδρομο Ευρέτου – Λάσας, στην τοποθεσία “Φονιάδες” και από εκεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6380. 

42. Το όριο περιοχής αρχίζει από την συμβολή του Ξερού Ποταμού με το Αργάκι του Χανουτάρη και με ανατολική 
κατεύθυνση καλύπτει την περιοχή που βρίσκεται 400 μέτρα βόρεια και 400 μέτρα νότια από το πιο πάνω 
αργάκι, μέχρι την συμβολή του με τον χωματόδρομο Αγίου Ιωάννη – Πέρα Βάσας, στην τοποθεσία “Σαουρής”. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6382. 

43. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του χωματόδρομου που οδηγεί στην Πενταλιά με άλλο 
χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Βρυσάδια″ 400 περίπου μέτρων ανατολικά από το εξωκκλήσι του Αγίου Μηνά 
που βρίσκεται επί του κύριου δρόμου Αμαργέτης -  Πενταλιάς· από εκεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που πέρνα από τις τοποθεσίες ″Ελιά του Λούκα″ και 
″Σταλιά″ μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Πέντε Πεύκους″ και από εκεί με 
βορειοδυτική, και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις 
τοποθεσίες ″Πέτρα της Λεπρής″ και ″Λιμνάρκα″ μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6536. 

44. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του κύριου χωματόδρομου Σαλαμιού-Γαλαταριάς, όπου συμβάλλει 
χωματόδρομος στην τοποθεσία "Σιησμόροτσος"· από εκεί με δυτική, βορειοανατολική, βορειοδυτική, 
βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις 
τοποθεσίες "Αρκάππιες", "Καζούλα", "Ακόνι" και "Τερατσούδα" μέχρι τον ποταμό Ξερό, στην τοποθεσία 
"Περνερή"· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι την συμβολή του 
με το Αργάκι των Πεζουλιών (αργάκι του Σπήλιου)· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
αργακιού μέχρι τη συμβολή του με τον χωματόδρομο στην τοποθεσία "Πευκερή"· από εκεί με νότια κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Μοσφίλια" και "Βρύση του 
Κότσιηνου" μέχρι την συμβολή του με τον κύριο χωματόδρομο Σαλαμιούς-Γαλαταριάς στην τοποθεσία 
"Κάψαλος" και από εκεί με νοτιοανατολική και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6537. 

45. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή χωματόδρομου του Αναδασμού με άλλο χωματόδρομο στις 
τοποθεσίες "Κοτσινούθκια" και "Κτιστό", 500 περίπου μέτρων βορειοανατολικά από τις Πάνω Αρόδες· από εκεί 
με ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την 
τοποθεσία "Μετέγιες", μέχρι το τέρμα του, στην τοποθεσία "Κυπαρίσσια"· από εκεί με νότια κατεύθυνση και σε 
ευθεία γραμμή που διασταυρώνει το Αργάκι των Σκαλών και σε απόσταση 250 περίπου μέτρων, μέχρι το τέλος 
χωματόδρομου του αναδασμού· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την 
συμβολή του με τον κύριο χωματόδρομο του αναδασμού· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο του αναδασμού σε απόσταση 200 περίπου 
μέτρων και από εκεί με βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που 
περνά από τις τοποθεσίες "Κάμπος", "Μοσφίλια", "Χαράτσια" και  "Άγιος Κωνσταντίνος" μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό  6539. 

46. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Λυσού· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου Λυσού-Μελάντρας, μέχρι την συμβολή του με τον χωματόδρομο Μελάντρας-
Μελάδιας· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι την συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία "Κότσιηνες" και από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6542. 

47. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του δρόμου Σουσκιού – Νικόκλεια με τον παλαιό δρόμο 
Λεμεσού – Πάφου· από εκεί με βορειοδυτική  κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την Τίμη· 
από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Τίμης – Αναρίτας – Νατάς μέχρι την 
Αναρίτα· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αναρίτας – Μαντριών 
μέχρι τη συμβολή του με τον  αγωγό ύδατος του υδατοφράκτη Ασπρόκρεμμου· από εκεί με νοτιοανατολική και 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αγωγού μέχρι την διασταύρωση του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο ανάχωμα του πιο πάνω υδατοφράκτη· από εκεί με βόρεια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο 
στην τοποθεσία ″Κάμπος του Ασπρόκρεμμου″· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ″Χλωρόβουνος″ και ″Άγιος Επιφάνειος″ μέχρι τη συμβολή του με 
τον κύριο δρόμο Τίμης – Αναρίτας – Νατάς· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι την διασταύρωση του με το αργάκι του Αφόνια· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω αργακιού, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στο Φοίνικα στη τοποθεσία ″Αφόνια″ από εκεί με 
ανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τον 
Φοίνικα· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση και αφού διασταυρώσει τον Ξερό ποταμό μέχρι τη συμβολή 
του με το χωματόδρομο Νικόκλεια στην τοποθεσία Καυκαλλούδκια· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος 



του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τον κύριο δρόμο Σταυροκόννου· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Σουσκιούς – Νικόκλειας και από 
εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6543. 

48. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Πάφου – Πόλεως (Χρυσοχούς) με τον 
(ασφαλτοστρωμένο δρόμο) που οδηγεί στην παλαιά, θελέτρα, νότια από το εξωκκλήσι του Αγίου Τρύφωνα· από 
εκεί με δυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή 
του με χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Φωτιάς″· από εκεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ″Πεύκος″, ″Κοσιηνάς″, ″Καντζιέλια″ και 
″Καλημέρινα″ μέχρι τη διασταύρωση του με τον ποταμό Ναράϊδες στην τοποθεσία ″Σταυρός″· από εκεί με 
βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι την διασταύρωση του με τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Μηλιού· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Πλευρά″· από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τον κύριο δρόμο Πόλεως 
(Χρυσοχούς) – Πάφου· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι την 
συμβολή του με χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Γλυτζιά″· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου μέχρι την κοινότητα Γιόλου (βόρειο μέρος)· από εκεί με νοτιοδυτική, βορειοδυτική, νότια 
και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ″Λίμνες″, ″Μαζερή″ 
και ″Λειβάδια″ μέχρι το νότιο μέρος της κοινότητας Γιόλου, στην τοποθεσία ″Αλωνάκια″· από εκεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τον κύριο δρόμο Πόλεως (Χρυσοχούς) – Πάφου και 
από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό  6545. 

49. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή  του κύριου δρόμου Κανναβιούς – Πάνω Παναγιάς με 
χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Μαύρα Χώματα″ 2 περίπου χιλιόμετρα βορειοανατολικά της κοινότητας 
Κανναβιούς˙ από εκεί μέ βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το δασικό 
ορόσημο του κύριου κρατικού Δάσους Πάφου με αριθμό 221 στην  τοποθεσία ″Ψιλόλοφος″˙ από εκεί με 
ανατολική, νότια και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της οροθετικής γραμμής του κύριου κρατικού Δάσους 
Πάφου μέχρι το σημείο που συναντά το χωματόδρομο (νότια από το εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου) 
Κανναβιούς – Σταυρού της Ψώκας˙ από εκεί με δυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τον κύριο δρόμο Πάνω Παναγιάς – Κανναβιούς στην τοποθεσία ″Χούλοι″ και από εκεί με 
δυτική, βόρεια και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τι σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6623. 

50. Το όριο της περιοχής βρίσκεται σε ακτίνα 300 μέτρων γύρω από την Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσας, 750 
περίπου μέτρων ανατολικά της κοινότητας Σαλαμιούς.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6625. 

51. Το όριο της περιοχής αρχίζει από σημείο όπου η δασική οροθετική γραμμή του κύριου κρατικού Δάσους 
Πέγειας τέμνει τον ποταμό «Αυγά» μεταξύ των δασικών οροσήμων με αριθμούς 46 και 47· από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι τη συμβολή του με τον ποταμό ″Χαρτζιώτη″ 
και περικλείει όλη την έκταση που βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων βόρεια και νότια από την κοίτη του πιο 
πάνω ποταμού.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6627. 

52. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Λυσού-Πελαθούσας με 
χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Ριμιά″· από εκεί με βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ″Βλουερή″, ″Ευλοϊμένη″ και ″Παλλούρα″ και διασταυρώνει 
τον ποταμό της Λίμνης μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο βόρεια και δίπλα από τον πιο πάνω 
ποταμό, στην τοποθεσία ″Αλέττου″· από εκεί με νοτιοανατολική, κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που διασταυρώνει το αργάκι του Κολύμπου και περνά από την τοποθεσία ″Καψάλα″ μέχρι τη 
συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Λυσώ-Πελαθούσα και από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6648. 

53. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο της ακτογραμμής όπου εκβάλει ο ποταμός Μιρμιγκόφ· από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτογραμμής μέχρι την αποβάθρα της Λίμνης· από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι τον κύριο δρόμο Πόλεως Χρυσοχού- Αργάκας· από εκεί 
με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο 
δρόμο που οδηγεί στη κοινότητα Κινούσας· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Καργιουλάσι″ σε απόσταση 650 
περίπου μέτρων· από εκεί με νότια, δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ″ Καμπί″ και ″Λακκοσίναρι″ και ανατολικά από το χώρο του 
μεταλλείου της Λίμνης μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο νότια και δίπλα από τον ποταμό της 
Πελαθούσας (αργάκι της Λίμνης)· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία ″Καφκάλα″ μέχρι, τη συμβολή του με τον παλαιό δρόμο πόλεως 
Χρυσοχούς-Αργάκας· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω παλαιού δρόμου 



μέχρι τη συμβολή του με το νέο δρόμο Αργάκας-Πόλεως Χρυσοχούς, σε απόσταση 200 μέτρων· από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι την διασταύρωση του με τον ποταμό 
Μιρμιγκόφ και από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6650. 

54. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Νατά· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου 
δρόμου Νατάς-Πάφου, μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Βατούδια″· από εκεί με 
βορειοανατολική, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που 
περνά από τις τοποθεσίες ″Παλιάλωνα″, ″Σωρός″, ″Κερτενκεσιέρ″ και ″Aροδάφνες″ μέχρι τη συμβολή του με τον 
κύριο δρόμο Πάφου-Αξύλου και τον παλαιό δρόμο Αξύλου-Νατάς και από εκεί με νοτιοανατολική και νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω παλαιού ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αξύλου-Νατάς μέχρι το σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6654. 

55. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Κάθηκα· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
κύριου δρόμου Κάθηκα-Προδρομίου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο Αναδασμού στην τοποθεσία 
″Ξερολίμνη″· από εκεί με νοτιοανατολική, βόρεια, νοτιοανατολική  και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ″Αρκατσιά″, ″Μουτσουνάς″, ″Βασιλική″, ″Μουταλλίν″, 
″Βαθύν Αργάκι″ και ″Φυτιά″, μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο πάνω Ακουρδάλια-Κάθηκα 
και από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6655. 

56. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ποταμού Ξερού με το αργάκι του Κούρη ανατολικά από την 
εκκλησία του Σίντη· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τη συμβολή 
του με χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Κάμπος του Θρουμπιού″ σε απόσταση 700 περίπου μέτρων· από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον ποταμό Ξερό 
στην τοποθεσία ″Τράχωνας″ και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού 
μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6656. 

57. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Καλλέπειας· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Τσάδας-Λετύμπου· από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο σε απόσταση 720 περίπου μέτρων στην τοποθεσία "Περνιά"· από εκεί με 
βορειοανατολική, νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες "Πέτρες" και "Γαράους" μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο σε απόσταση 1100 περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Βουρκούρες" και "Λούκκος του Μενίκου" μέχρι τη 
συμβολή του με το χωματόδρομο Λετύμπου-Καλέπειας σε απόσταση 1200 περίπου μέτρων και από εκεί με 
νοτιοδυτική, νότια και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6772. 

58. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του νέου κύριου δρόμου Πάφου-Επισκοπής  με τον παλαιό κύριο 
δρόμο στην τοποθεσία "Άγιος Γεώργιος"· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω νέου 
κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον παλαιό κύριο δρόμο Πάφου-Επισκοπής στην τοποθεσία 
"Χογλακερή" σε απόσταση 1200 περίπου μέτρων και από εκεί με νότια, δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω παλαιού κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6773. 

59. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Πόλεως (Χρυσοχούς)-Πωμού, με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στη Κινούσα· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 
μέχρι την ακτογραμμή σε απόσταση 90 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
της ακτογραμμής μέχρι απόσταση 4700 περίπου μέτρων· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία 
γραμμή μέχρι τη συμβολή του κύριου δρόμου Πόλεως (Χρυσοχούς)-Πωμού, με χωματόδρομο σε απόσταση 70 
περίπου μέτρων στην τοποθεσία "Βουδού" ("Βού")· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου που οδηγεί στην κοινότητα Γιαλιάς, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε 
απόσταση 200 περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοανατολική, βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία "Ραχόκαμπος" μέχρι τη συμβολή του 
με το δασικό χωματόδρομο παρά το δασικό ορόσημο με αριθμό 431 σε απόσταση 1200 περίπου μέτρων στην 
τοποθεσία "Κλήματα"· από εκεί με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
που περνά από τις τοποθεσίες "Βρύση του Καλόγυρου" και "Ανεφανή" μέχρι την κοινότητα Αργάκα (Πάνω 
Αργάκα)· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη 
συνέχεια χωματόδρομου μέχρι τη διασταύρωση του με τον ποταμό της Μακούντας· από εκεί με βορειοδυτική 
και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες 
"Καυκαλούδι" και "Μοσφιλιές" μέχρι τη συμβολή του με τον   ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κινούσας-Μακούντας-
κυρίου δρόμου Πόλεως (Χρυσοχούς)-Πωμού στην τοποθεσία "Σιδεροφάς"· από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 



Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6776. 

60. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Λάσας˙ από εκεί με νοτιοδυτική, δυτική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ″Κάμπος″, ″Κοκκινόγια″ και 
″Πελεκάνος″ και από το εξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας, μέχρι τη συμβολή του με τον χωματόδρομο Δρυνειάς – 
Δρύμου στην τοποθεσία ″Βατανιώτης″ (″Φανερωμένη″)˙ από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Δρύμου – Λάσας και από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6821. 

61. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Επισκοπής – Μαραθούντας – Πάφου με 
χωματόδρομο στην τοποθεσία ″Ακανθόκαμπος″ (″Κάμπος″)˙ από εκεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία ″Λαόνα″ μέχρι τη 
συμβολή του με τον κύριο δρόμο Πάφου – Μαραθούντας – Επισκοπής σε απόσταση 700 περίπου μέτρων και 
από εκεί με βόρεια, βορειοανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το 
σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6822. 

62. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου με τον κύριο δρόμο Μαμώνια – Αρχιμανδρίτα 
στην τοποθεσία ″Απλαθκιού″ 650 περίπου μέτρα νότια από την κοινότητα Μαμώνια˙ από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε 
απόσταση 440 περίπου μέτρων˙ από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που 
περνά από τις τοποθεσίες ″Κουτσερά″ και ″Μάντρα του Χαλούμα″ μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο 
στη τοποθεσία ″Βρύση του πετινού″ σε απόσταση 550 περίπου μέτρων˙ από εκεί με βορειοδυτική και δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τη τοποθεσία ″Κάψαλος″ μέχρι τη 
συμβολή του με το κύριο δρόμο Μαμώνια – Παλαιά Φασούλα, στη τοποθεσία ″Βούππος″ σε απόσταση 700 
περίπου μέτρων και από εκεί με βόρεια, βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6823. 

63. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Αναρίτας – Νατάς με χωματόδρομο στην 
τοποθεσία ″Διάλα″ (″Θκιάσκακα″) 350 περίπου μέτρων, νότια της κοινότητας Νατάς˙ από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε 
απόσταση 450 περίπου μέτρων˙ από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 160 περίπου μέτρων˙ από εκεί με νοτιοδυτική, 
βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις 
τοποθεσίες ″Κάβαλλος″, ″Ρουσιά″, ″Τρυπητόροτσος″ και ″Σκάλες″ μέχρι τον κύριο δρόμο Αναρίτας – Νατάς στην 
τοποθεσία ″Καττοράσια″ και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου 
μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6824. 

64. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Πολεμίου˙ από εκεί με νοτιοδυτική, κατεύθυνση κατά μήκος του 
χωματόδρομου που βρίσκεται νότια της πιο πάνω κοινότητας και περνά από τις τοποθεσίες ″Παλιοχάνουτο″ 
(″Κοτσιηνόγη″) και ″Πλευρά″ μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 600 περίπου μέτρων˙ 
από εκεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από 
τις τοποθεσίες ″Λούκκος″, ″Σάκκος″ και ″Ελιούδη″ μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 
1700 περίπου μέτρων˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που 
περνά από τη τοποθεσία ″Καμαντέρενα″ μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί 
από τον κύριο δρόμο Πάφου – Πόλεως στην κοινότητα Πολεμίου και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6827. 

65. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο της ακτογραμμής όπου εκβάλλει το αργάκι του Αγίου Ιωάννη, 
ανατολικά από το λιμανάκι του Λατσιού˙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
αργακιού μέχρι τη διασταύρωση του με τον κύριο δρόμο Προδρομίου – Νέου Χωρίου· από εκεί με βορειοδυτική, 
δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στα Λουτρά της Αφροδίτης˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι την διασταύρωση του με το αργάκι του Πύργου παρά τα 
Λουτρά της Αφροδίτης˙ από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι την 
ακτογραμμή και από εκεί με νοτιοανατολική και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτογραμμής μέχρι το 
σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6828. 

66. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο της ακτογραμμής όπου εκβάλλει ο ποταμός Μιρμιγκόφ˙ από εκεί με 
νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι τη διασταύρωση του με τον 
κύριο δρόμο Αργάκας – Πόλεως Χρυσοχούς˙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι τη Πόλη Χρυσοχούς˙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου 
Πόλεως Χρυσοχούς – Προδρομίου μέχρι τη κοινότητα Προδρομίου˙ από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά 



μήκος του κύριου δρόμου Προδρομίου – Νέου Χωρίου μέχρι τη συμβολή του με τον χωματόδρομο στην 
τοποθεσία ″Χαλίμες″˙ από εκεί με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
μέχρι τον δρόμο του αναδασμού στην τοποθεσία ″Ξυσταρόκαμπος″, (″Κάμπος″)˙ από εκεί με δυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που διασταυρώνει το αργάκι του Αγίου Ιωάννη μέχρι τη συμβολή του 
με τον πρώτο χωματόδρομο δυτικά από το πιο πάνω αργάκι στη τοποθεσία ″Δυπλάρκακα″˙ από εκεί με νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τον δρόμο του αναδασμού στο πεδίο βολής 
(″Αντρολύκους″)˙ από εκεί με νοτιοδυτική, βορειοδυτική, βόρεια και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
δρόμου του αναδασμού μέχρι τη κοινότητα Νέου Χωρίου˙ από εκεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική, ανατολική 
και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Νέου Χωρίου – Προδρομίου – Πόλης 
Χρυσοχούς μέχρι την διασταύρωση του με το αργάκι του Αγίου Ιωάννη˙ από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι την ακτογραμμή και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
της πιο πάνω ακτογραμμής μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6831. 

67. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του αργακιού του Ατυχούλλη με τον χωματόδρομο 
Πελαθούσας – Περιστερώνας στην τοποθεσία ″Κοκκινόκρεμμος″˙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ″Λούκκος″ και ″Ατυχούλλιες″ μέχρι τη 
συμβολή του με τον παλαιό δρόμο Στενής – Περιστερώνας σε απόσταση 950 περίπου μέτρων˙ από εκεί με 
δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες 
″Χασπής″ και ″Κομοδρόμος″ μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Περιστερώνας - Στενής˙ από εκεί με 
βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Άγιος Ισίδωρος˙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο στη τοποθεσία 
″Κάμπος″ σε απόσταση 200 περίπου μέτρων˙ από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση 300 μέτρα βόρεια και 
παράλληλα από το αργάκι του Ατυχούλλη  μέχρι χωματόδρομο σε απόσταση 800 περίπου μέτρων και από εκεί 
με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6832. 

68. Το όριο της περιοχής βρίσκεται  σε ακτίνα 150 μέτρα γύρω από την υδατοδεξαμενή του Τμήματος Υδάτων, στην 
τοποθεσία "Πυρκί" της κοινότητας Στατός – Άγιος Φώτιος. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6908. 

69. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Δήμο Πέγειας· από εκεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική, νοτιοανατολική 
και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Πέγειας-Κάθικα μέχρι τη συμβολή του με το 
χωματόδρομο στη τοποθεσία "Καψάλες", ("Σκαλί") και από εκεί με ανατολική, βορειοανατολική, νοτιοανατολική, 
νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Πέγειας-Ακουρσού, όπου είναι και το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6910. 

70. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Ακουρσός· από εκεί με ανατολική, βορειοανατολική, 
νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στον κύριο 
δρόμο Πέγιεας – Πάφου, μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο στη τοποθεσία "Σταυρός" σε απόσταση 
2200 περίπου μέτρων· από εκεί με βόρεια, δυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Ακουρσού – Πέγεια στη τοποθεσία "Καψάλι" και από 
εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6911.  

71. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Σίμου-Πόλης Χρυσοχού με χωματόδρομο 
στην τοποθεσία "Ξερόβρυση" και από εκεί με βορειοδυτική, ανατολική  και νοτιοανατολική κατεύθυνση,  κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Μέλανοι" και "Μαζερά" της κοινότητας 
Ευρέτου και "Ελιούδι", "Κατσίριδες" και "Καμπί" της κοινότητας Σίμου, μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο,σε απόσταση 1750 μέτρων περίπου, στην τοποθεσία "Λαχανάς", ο οποίος οδηγεί στον κύριο 
δρόμο Σίμου-Πόλης Χρυσοχού· από εκεί συνεχίζει με νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Φυτά" και "Αφαϊνης", μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο 
δρόμο Σίμου-Πόλης Χρυσοχού, στην τοποθεσία "Αγία Μαρίνα" και από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6912. 

72. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Γιόλου· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
χωματόδρομου Γιόλου – Στρουμπί που περνά δίπλα από το κοινοτικό γήπεδο Γιόλους, μέχρι τη συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία "Βατένας" ("Αραίνα")· από εκεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου  που περνά από τις τοποθεσίες "Βουκολόμαντρα", ("Πικραλάτσιη"), 
"Αής Νήπιος", "Βικλιά", "Ανεμόκαμπος" και "Σταυροί" μέχρι το κύριο δρόμο Πάφου – Πόλεως Χρυσοχούς στη 
τοποθεσία "Άγιος Τρύφωνας" και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6913. 



73. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα της Δρυνιάς· από εκεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική και 
βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες "Ασπρογιά" και 
"Κάμπος", μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Λάσας – Δρυνιά – Αγίου Δημητριανού στην τοποθεσία 
"Παυλιάδες" από εκεί με νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Δρυνιάς και από εκεί 
με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένο δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6914. 

74. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων και προχωρεί με νότια και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες  "Ασπρογιά", "Λαξιά",  
"Λαονούθκια" και "Κάτω Φυθκιά", μέχρι τη συμβολή του πιο πάνω χωματόδρομου με άλλο χωματόδρομο στην 
τοποθεσία  "Αγίου Γεωργίου" και "Σιηλλερό", σε απόσταση 2000 μέτρων περίπου· από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Κουντουρολάονα", 
"Πύτερος", και "Συτζέρι", μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αμαργέτης-Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, στην 
τοποθεσία  "Σπήλιος" και από εκεί συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6917. 

75. Το όριο  της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Τραχυπέδουλας και προχωρεί με ανατολική, νοτιοανατολική 
και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί από την Τραχυπέδουλα στην 
κοινότητα Πραστειού, μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πάφου-Κεδάρων-Πλατρών· από 
εκεί με νοτιοδυτική, βορειοδυτική και πάλι νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου, μέχρι τη 
συμβολή του, στην τοποθεσία "Κονύζι" και σε απόσταση 900 μέτρων περίπου, με χωματόδρομο που οδηγεί 
στην Τραχυπέδουλα· από εκεί συνεχίζει με βόρεια,  βορειοανατολική και πάλι βόρεια και βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες  "Κουκκερά", "Βουνί" και 
"Μουττόκαμπος" και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6918. 

76. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του ποταμού Ξερού με το χωματόδρομο Γαλαταριάς - 
Σαλαμιούς· από εκεί με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, νοτιοανατολική και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 1650 περίπου μέτρων· 
από εκεί με νοτιοανατολική, νότια, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Λάκκομα της Περνιά", "Λίμνι της Ελένης", "Πολεμίδια", "Αρρις" 
και "Κόπρανες" μέχρι τη συμβολή του με το αργάκι του Κούρρη στη τοποθεσία "Τερατσιά"· από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τη συμβολή του με το ποταμό Ξερό και από 
εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6921. 

77. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη Κοινότητα Δρούσειας· από εκεί με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση 
κατά μήκος χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Λειβάδια", "Πέτρα του Νικόλα", "Καλλίνικος", 
"Σκαλούδκια", και "Πέτρα της Σιηράτης" μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία 
"Κόλυμπος" σε απόσταση 3700 περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Μακριές", "Πάνω Αλώνια" και "Κοκκινόγια" μέχρι 
τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Δρούσειας-Πόλης· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί 
στη Κοινότητα Δρούσειας στη τοποθεσία "Λαόνα" σε απόσταση 700 περίπου μέτρων και από εκεί με νότια και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6923. 

78. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Πόλης Χρυσοχούς – Πελαθούσας με 
χωματόδρομο στην τοποθεσία "Κυλάδι" ("Καυκάλα")· από εκεί με νότιια, ανατολική, νότια και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Κολόβαττα", "Κοσιηνιά", 
"Λάκκος", "Βρετουράν" και "Τρένκουλου" μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στην τοποθεσία "Καμπί" 
("Ποταμούθκια") παρά την κοίτη του ποταμού Μιρμιγκώφ·  από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω ποταμού μέχρι τον κύριο δρόμο Πόλης Χρυσοχούς – Πελαθούσας και από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6924.   

79. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του παλαιού δρόμου Πάφου – Λεμεσού με τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο που οδηγεί προς τον οικισμό Αρίστο στη τοποθεσία "Χά - Ποτάμι"· από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνά κάτω από τον αυτοκινητόδρομο 
Λεμεσού – Πάφου μέχρι το κυκλικό κόμβο σε απόσταση 320 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί στη κοινότητα Κούκλια, μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο στη τοποθεσία "Σκάλες"· από εκεί με βορειοανατολική και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Βροχούς", "Πάνω Λούρες", "Τερατσόκαμπος" 
("Κλωνιά") και νότια από το εξωκλήσι του αγίου Γεωργίου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη 
τοποθεσία "Ελιές της Νεσιημές"· από εκεί με ανατολκή, νοτιοδυτική, και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Ξερόσπηλιος", Χοιρόσπληλιος" και "Κολοτίδες" μέχρι 



τη συμβολή του με χωματόδρομο δυτικά και δίπλα του φράγματος του  ποταμού Χά – Ποτάμι στη τοποθεσία 
"Παπέτιδες"· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τα πρώην 
Λατομεία της εταιρείας ΠΕΚΟ, μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο Πάφου - Αλέκτωρα· από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε 
απόσταση 320 περίπου μέτρων στη τοποθεσία "Λιγγρί του Διγενή"· από εκεί με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική, 
βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τη 
τοποθεσία "Δασιά" και διασταυρώνει πάνω από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου μέχρι τη συμβολή του 
με το παλαιό δρόμο Πάφου – Λεμεσού και από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6926.  

80. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του παλαιού αυτοκινητόδρομου Πάφου – Λεμεσού με το κύριο 
δρόμο Πάφου – Αγίας Μαρινούδας· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου μέχρι την κοινότητα Αγίας Μαρινούδας· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αγίας Μαρινούδας – Μαραθούντας μέχρι την διασταύρωση του με το νέο 
αυτοκινητόδρομο Πάφου - Λεμεσού· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
αυτοκινητόδρομου μέχρι την έξοδο του Ανατολικού· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο 
πάνω εξόδου του Ανατολικού μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στα ΧΥΤΑ· από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο  στη τοποθεσία "Μερσίνη"· από εκεί με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Νέο Χωριόν", "Ζαλακόροτσος", "Κουκολόβρυση" και 
"Λίμνες" μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στη τοποθεσία "Άμμος" σε απόσταση 1200 περίπου μέτρων· 
από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που διασταυρώνει το 
ποταμό της Έζουσας μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο μεταξύ της τοποθεσίας "Δύμματα του Γιωσίφη" και 
"Γερακιές"· από εκεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομο 
μέχρι την Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας· από εκεί με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που διασταυρώνει τον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού μέχρι τη συμβολή του 
με τον παλαιό αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού και από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω αυτοκινητόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6967. 

81. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς· από εκεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου  δρόμου πόλεως Χρυσοχούς-Σκούλλη-Πάφου μέχρι τη κοινότητα Σκούλλη· 
από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στη κοινότητα 
Γουδί μέχρι τη πιο πάνω κοινότητα· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου του 
αναδασμού που περνά από τις τοποθεσίες "Βιζάκιες", "Τρικασταρκάκιν", "Βουνάρκα", "Καμάρες" και "Ποταμιά" 
μέχρι τη συμβολή του με άλλο δρόμο του αναδασμού στη τοποθεσία "Γέφυρα"·  από εκεί με βορειοδυτική και 
βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου και που περνά δυτικά και δίπλα από το ποταμό της 
Χρυσοχούς και από τις τοποθεσίες "Λίμνες", "Παλιοανάολος", "Κουτσοσαλίχη" και "Ποταμιές" μέχρι τη συμβολή 
του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία "Ορμάνια"· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου που περνά από τη τοποθεσία "Κερβένκιδες" μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο 
στη τοποθεσία "Αππιδιές" σε απόσταση 500 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοδυτική, κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία "Αλωνούδια" σε 
απόσταση 400 περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο ασφαλτοστρωμένο δρόμο Δρούσειας-Πόλης 
Χρυσοχούς στη τοποθεσία "Στερακούδια" και από εκεί βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6969. 

82. Το  όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου με τον κύριο δρόμο Αρμίνου – Φιλούσας στη 
τοποθεσία "Κορτυλού" 650 περίπου μέτρων νότια της κοινότητας Αρμίνους∙ από εκεί με νοτιοανατολική, 
βορειοανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο στη τοποθεσία "Κολότας" σε απόσταση 2500 περίπου μέτρων∙ από εκεί με νότια κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Ρκάες" και "Καψαλιά" μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία "Σατιές" σε απόσταση 1100 περίπου μέτρων∙ από εκεί με 
δυτική, νότια, και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις 
τοποθεσίες "Βατερά", "Μαχτάς" και "Αθάσια", μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στη τοποθεσία "Πέτρες" 
σε απόσταση 750 περίπου μέτρων∙ από εκεί με βόρεια, νοτιοδυτική, νότια και βορειανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 1800 περίπου 
μέτρων και από εκεί με βόρεια, νοτιοανατολική, βόρεια, βορειοανατολική, βορειοδυτική και βορειανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Λαόνα", "Κικλάδια", 
"Κάμπος", "Ελιά τις Σωτήρενας", "Περνέρη", "Μουσκάτα", "Γίρη", "Γυρούς" και "Καψιές" μέχρι το σημείο αρχής.  
 Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7029. 

83. Το  όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομων στη τοποθεσία “Παούρα” 50 μέτρα 
βορειοανατολικά από τη κεραία αναμετάδοσης του Ρ.Ι.Κ. της κοινότητας Κελοκεδάρων∙ από εκεί με 
βορειοανατολική, νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που 
περνά από τη τοποθεσία “Κάψαλος”, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 375 περίπου 



μέτρων∙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία “Μουττοπάουρον” σε απόσταση 540 περίπου μέτρων∙ από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη διασταύρωση του, με άλλο 
χωματόδρομο σε απόσταση 200 περίπου  μέτρων∙ από εκεί με βορειοανατολική, δυτική, νότια και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση  κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε 
απόσταση 990 περίπου μέτρων, στη τοποθεσία “Πολεμίδιας”∙ από εκεί με βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη  τοποθεσία 
“Προκοπίν” σε απόσταση 560 περίπου μέτρων∙ από εκεί με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το τέρμα του και από εκεί με ανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 
μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7030. 

84. Το  όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομων στη τοποθεσία "Μαντρούδες" 640 περίπου 
μέτρων βόρεια της κοινότητας Κελοκεδάρων∙ από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου μέχρι 
τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία "Αρκοσιηλλερό" σε απόσταση 200 περίπου μέτρων∙ από 
εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο, στη τοποθεσία "Τράχωνας" σε απόσταση 510 περίπου μέτρων∙ από εκεί με βόρεια κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία 
"Κάμπος των Θρουμπιών", σε απόσταση 570 περίπου μέτρων∙ από εκεί με βορειοανατολική, νοτιοανατολική, 
νότια και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το τέρμα του στη τοποθεσία 
"Τζιεραζιού"∙ από εκεί με ανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι το χωματόδρομο, στη τοποθεσία 
"Ελιούδι του Γέρου", σε απόσταση 740 περίπου μέτρων∙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία "Κολοτζιάρης" σε 
απόσταση 660 περίπου μέτρων και από εκεί με βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής.   
 Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7032. 

85. Το  όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Καλέπεια∙ από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Βούναρος" , "Περβόλια" και "Χώνες" μέχρι τη συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 750 περίπου μέτρων∙ από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Καλλέπειας – Τσάδας- Λετύμπου 
σε απόσταση 230 περίπου μέτρων∙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το κύριο δρόμο Τσάδας – Λετύμπου στη τοποθεσία 
"Κοκκινογή" σε απόσταση 220 περίπου μέτρων∙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στη κοινότητα 
Καλλέπεια στη τοποθεσία, "Ταβέρνα" σε απόσταση 600 περίπου μέτρων και από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.    
 Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7034. 

86. Το  όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Χόλη∙ από εκεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες "Σπήλιος", "Καμίνια", και "Αγία Ελένη", μέχρι το 
αργάκι της Φυτέφκας σε απόσταση 715 περίπου μέτρων, στη τοποθεσία "Βρυσάδια"∙ από εκεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του ιδίου πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά δίπλα και παράλληλα του πιο πάνω 
αργακιού, μέχρι απόσταση 250 περίπου μέτρων∙ από εκεί με νότια κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή η οποία 
διασταυρώνει το πιο πάνω αργακί, μέχρι απόσταση 80 μέτρων στη τοποθεσία “Καμπούρες”∙ από εκεί με 
νοτιοανατολική, νότια, βορειοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου, μέχρι τη 
συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που ενώνει το κύριο δρόμο Πόλεως (Χρυσοχούς) – Πάφου με 
την κοινότητα Κρίτου – Τέρα στη τοποθεσία “Βουνό του Πουζιάρη”∙ από εκεί με νοτιοανατολική, νότια, 
νοτιοανατολική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική, βορειοδυτική, δυτική, νοτιοδυτική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική και 
βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη κοινότητα, Κρίτου Τέρα.∙ 
από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Κρίτου – Τέρα – Τέρα, μέχρι την 
Κοινότητα Τέρα και  από εκεί με ανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου που 
περνά από τις τοποθεσίες “Λουκκάριν”, ”Ασπρόβουνο”, ”Στρογγυλός”, ”Μαύρη γύρι”, ”Αππιούρκα”, 
”Αμπελοπούλια” και ”Τερατσόκαμπος” μέχρι τη κοινότητα Χόλη όπου είναι και το σημείο αρχής. Ολόκληρη η πιο 
πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα αριθμό 7036.                                  

87. Το  όριο της περιοχής αρχίζει από το Δήμο Πέγειας∙ από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου 
δρόμου Πέγειας – Πάφου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Πάφου – Αγίου Γεωργίου Πέγειας∙ από εκεί 
με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον 
παρακαμπτήριο δρόμο που οδηγεί στην Κοινότητα στην τοποθεσία “Mονόλιθος”∙ από εκεί με βορειοανατολική, 
βόρεια και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω παρακαμπτηρίου δρόμου μέχρι τη συμβολή 
του με τον κύριο δρόμο Κάθικα – Πέγειας και από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο 
αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα αριθμό 7037. 

88. Το  όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Νικόκλεια∙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του κύριου δρόμου Νικόκλειας – Πλατρών που περνά από τις κοινότητες Φασούλα, Μαμώνια και Άγιο Γεώργιο, 
μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην εγκατατελημμένη κοινότητα Μάρωνα 
στη τοποθεσία "Κάμπος"∙ από εκεί με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη κοινότητα Μάρωνα∙ από εκεί με δυτική, νότια, βορειοδυτική, νοτιοδυτική, 



νοτιοανατολική, βορειοανατολική, νοτιοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου 
που περνά από τις τοποθεσίες “Παλιοχώρι”, “Μαυρόκρεμμος”, “Μοσφιλιά”, ”Χορισιά του Ζαπίτη”, ” 
Χογλακούρα”, “Δύο Ελιές”, ”Λακκώματα” και “Τράχωνας”, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη 
τοποθεσία “Κονιζερή”∙ από εκεί με δυτική, βορειοδυτική, νοτιοανατολική, δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Μάρωνα – 
Αρχιμανδρίτας στη τοποθεσία  “Άπορη” σε απόσταση 700 περίπου μέτρων∙ από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στη 
τοποθεσία “Απλαδιού” σε απόσταση 900 περίπου μέτρων∙ από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 120 περίπου μέτρων∙ 
από εκεί με νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση  κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις 
τοποθεσίες “Σιταρόκαμπος”, ”Κακόσκαλα”, ”Βούππος”,”Κρεμνίστρα”, ”Ξόρκι” και από τη παλαιά θέση της 
κοινότητας Φασούλας, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο ανατολικά και δίπλα από το ποταμό 
Διορίζου στη τοποθεσία “Κάλαμος”∙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη κοινότητα Σουσκιούς∙ από εκεί με νοτιοδυτική, ανατολική, νοτιοδυτική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, 
Κούκλια – Πάνω Αρχιμανδρίτας μέχρι τη διασταύρωση του με το Βαθύν Αργάκι, στη τοποθεσία “Γεφύρι της 
Βαθύρκακας” δυτικά από το εξωκλήσι του Αγίου Κουρνούτα∙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω αργακιού, μέχρι τη συμβολή του με το ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κούκλια – Νικόκλεια και από εκεί 
με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που διασταυρώνει το ποταμό της 
Έζουσας μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7040.                                  

89. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Σκούλλη∙ από εκεί με βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στη κοινότητα  Χόλη, μέχρι τη πιο πάνω κοινότητα · 
από εκεί με βορειοδυτική, βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος  του  ασφαλτοστρωμένου  
δρόμου  που οδηγεί στη κοινότητα   Γουδί,  μέχρι τη πιο πάνω κοινότητα  και από  εκεί με νοτιοανατολική   και   
νότια  κατεύθυνση   κατά   μήκος   του   ασφαλτοστρωμένου  δρόμου,   που  οδηγεί στη κοινότητα  Σκούλλη και 
περνά  από το νεκροταφείο της κοινότητας Γουδί  και από  τις τοποθεσίες" Κάμπος"," Καλαφάδες", 
Λιάνουδες"και "Φοινίτζιη"  μέχρι το σημείον αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή  σημειώνεται σε  πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο  του  Ειδικού Σχεδίου 
με αύξοντα αριθμό  7157. 

90. Το όριο της περιοχής από συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Κάθηκα- Στρουμπί, με χωματόδρομο στη 
τοποθεσία "Χαλκοπιά"("Σακκόβουνος")·  από εκεί με  νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος  του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 500 περίπου μέτρων · από εκεί με 
νοτιοδυτική, βορειοδυτική και νοτιοδυτική  κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου,που περνά 
από τις τοποθεσίες "Κέραδες","Βρυσάδια"και"Κουκκουφελλούδια" μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο, 
που οδηγεί στο παλαιό δρόμο Κάθηκα- Στρουμπί·  από εκεί με βορειοανατολική, βόρεια, νότια, βορειοδυτική, 
βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου, που περνά από τις τοποθεσίες  
"Γλυκιά  Βρύση"   και  "Γρίδκια"   μέχρι τη συμβολή του, με το παλαιό δρόμο  Κάθηκα—Στρουμπί στη τοποθεσία  
"Μαραθόβουνος".  από εκεί  με ανατολική, νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση  κατά μήκος του πιο 
πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το κύριο δρόμο Κάθηκα—Στρουμπί και από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7160. 

91. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Τρεμιθούσα· από εκεί με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση 
κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα Τάλα, μέχρι τη πιο πάνω κοινότητα στη 
τοποθεσία ‟Βούναρος, ”νότια του υποσταθμού της Α.Τ.Η.Κ. σε απόσταση 1800 περίπου μέτρων· από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι απόσταση 100 περίπου μέτρων 
όπου συμβάλει χωματόδρομος· από εκεί  με ανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Πλεύρη" και "Πετρόμαντρα" μέχρι το σημείο που 
εφάπτεται με  το αργάκι της Γερατζιάςσε απόσταση 1000 περίπου μέτρων  στη τοποθεσία  "Κυπάρισσος" ή 
"Τρία Αργάκια" και από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση  κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού, μέχρι το σημείον 
αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7161. 

92. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Ψάθι ˙  από εκεί με Δυτική και Νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του ασφαλτοστρωμένου  δρόμου Ψάθι-Πολέμι μέχρι τη διασταύρωσή του με χωματόδρομο, στη 
τοποθεσία “Σταυρός” σε απόσταση 900 περίπου μέτρων  ̇ από εκεί με Βορειοδυτική, Νοτιοδυτική και Δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία “Ποδιάς” μέχρι τη 
διασταύρωσή του με το χωματόδρομο Πολέμι-Θρυνιά στην τοποθεσία “Σκαλί” σε απόσταση 1200 περίπου 
μέτρων ̇ από εκεί με Βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου που περνά από τις τοποθεσίες 
“Tρικούλλινη”, “Κουδελλόμαντρα”, “Άγιος Θεόδωρος” ,“Σκλοινίτζια”  και διασταυρώνει το αργάκι της Καμπούρας, 
μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 1300 περίπου μέτρων̇  από εκεί με Βορειοανατολική 
, Νοτιοανατολική, Βορειοανατολική,   Νοτιοανατολική, Βορειοανατολική, Ανατολική, Βορειοανατολική και 
Νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες “Άσπρη 
Συκιά”,“  Ηρκάες της Μηλιάς”, “Αντζουλοβάτια”, “Κουμούτσης”, “Πέρατα” και “Μέλανος”  μέχρι τη συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο στη  τοποθεσία “Ασσοφρούνια” ̇ από εκεί με  Ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη διασταύρωσή του με το χωματόδρομο Θρυνιά-Ψαθί, στη  τοποθεσία 



“Ασσοφρούνια” σε απόσταση 70 περίπου μέτρων  ̇και από εκεί με Νοτιοανατολική και Νότια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου, που περνά από τις τοποθεσίες “Λατσιά” και “Κάμπος”, μέχρι το σημείον  αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7162. 

93. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Κανναβιού ̇  από εκεί με Βορειοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Κανναβιού - Ασπρογιάς μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στην 
τοποθεσία “Χαλόσπιτα” σε απόσταση 800 περίπου μέτρων ̇  από εκεί με Νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που διασταυρώνει τον ποταμόν της Έζουσας μέχρι τη συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο στην  τοποθεσία “Ελιές του Αζίζη” σε απόσταση 280 περίπου μέτρων ̇   από εκεί με 
Νοτιοδυτική, Νοτιοανατολική και Νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά 
από τις τοποθεσίες “Παλλούρες”, “Γναφειόν”, “Σταλιά”, “Αμμόκαμπος” και “Μερσινούδια” μέχρι τη συμβολή του 
με το χωματόδρομο Κανναβιούς - Λαπηθιού στην τοποθεσία “Αγιάσι” ̇ από εκεί με Νοτιοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην  τοποθεσία 
“Ξόρκι” σε απόσταση 380 περίπου μέτρων ̇  από εκεί με Νοτιοδυτική, Δυτική, Νοτιοδυτική, και Βόρεια  
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες “Φτέλλα”, “Περνερή”, 
“Συκαρούδια” , “Περβόλα” και διασταυρώνει τον Ποταμό της Έζουσας μέχρι τη συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο  δρόμο  Αγίου Δημητριανού – Κανναβιού και από εκεί με Βορειοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου  δρόμου    μέχρι το σημείον αρχής . 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7163. 

94. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Δρύμου ̇ από εκεί με Νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
χωματόδρομου Δρύμου-Γιόλου που περνά από την τοποθεσία “Καμίνια” μέχρι τη συμβολή του με δρόμο από 
μπετόν και στη συνέχεια χωματόδρομο στη  τοποθεσία “Σταυρί” σε απόσταση 760 περίπου μέτρων ̇ από εκεί με 
Δυτική, και Βορειοδυτική, κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά Βορειοδυτικά και 
δίπλα από το κοιμητήριο της κοινότητας Δρύμου και από την τοποθεσία “Άγιος Γεώργιος” μέχρι τη συμβολή του 
με άλλο χωματόδρομο στη  τοποθεσία “Τζιόνια” και (“Σκάμματα”) σε απόσταση 630 περίπου μέτρων ̇  από εκεί 
με Νοτιοδυτική, Βορειοδυτική, Δυτική, Βορειοδυτική, και Βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες “Πυρόγια” (Περνιά), “Χογλάτζια” και “Κεφίλι” μέχρι τη συμβολή 
του με το χωματόδρομο που οδηγεί στην κοινότητα Δρύμου στη  τοποθεσία “Πικρά” ̇ από εκεί με 
Νοτιοανατολική, κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες “Σπίτια” 
και “Πλέψη” μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη  τοποθεσία “Χοιρόμαντρα” σε απόσταση 680 
περίπου μέτρων ̇ και από εκεί με Βορειοδυτική, Βορειοανατολική, Νοτιοανατολική, και Ανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες “Μερίκια”, “Θάλασσα”, “Ανισάς”, 
“Ροδαφίνια”, “Αντινής” και “Κοιλάδες” μέχρι το σημείον αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7169. 

95. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Κούκλια – Πάνω Αρχιμανδρίτα , 
με το χωματόδρομο που οδηγεί στην εγκαταλελειμμένη  κοινότητα Κάτω Αρχιμανδρίτα· από εκεί με 
νοτιοανατολική  και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις 
τοποθεσίες  " Αγιάσματα " , " Κάτω  Λίμνες, " Κατσίρης ","Σκυλλόβουνος" , " Μαλλοπούλης,"Μακρυλούρι" και 
"Περβόλια," μέχρι τη εγκαταλελειμμένη κοινότητα Κάτω Αρχιμανδρίτα · από εκεί με νοτιοδυτική και δυτική  
κατεύθυνση κατά μήκος του ιδίου πιο πάνω χωματόδρομου, που οδηγεί στη κοινότητα Αλέκτωρα και που 
περνά από τη τοποθεσία "Κανναβερή" μέχρι τη συμβολή του με μονοπάτι, στη τοποθεσία "Μανάστρες"· από 
εκεί με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού, μέχρι τη συμβολή του με 
χωματόδρομο στη τοποθεσία "Μάντρα του "Μαλεκκή" σε απόσταση 350 περίπου μέτρων· από εκεί με 
βορειοδυτική, βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από 
τις τοποθεσίες "Αληθινά ", "Μάντρες" και "Σκλινίτζια", μέχρι τη διασταύρωση του, με τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο Κούκλια – Πάνω Αρχιμανδρίτα και από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι το σημείον αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7170. 

96. Το όριο της  περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, Φασούλα – Μαμώνια με 
χωματόδρομο στην  τοποθεσία "Κανναβερό·" από εκεί με δυτική κατεύθυνση  κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο, στη τοποθεσία "Εκκλησούδια" σε απόσταση 330 
περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι το τέρμα του σε απόσταση  90 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση και σε ευθεία  γραμμή μέχρι χωματόδρομο, στη τοποθεσία  "Τραουλλάς" σε απόσταση 260 
περίπου μέτρων· από εκεί με ανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση  κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά δίπλα από την Υδατοδεξαμενή της κοινότητας Μαμωνιών, μέχρι τη συμβολή του, με 
άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία  "Κουρτελλόροτσος" σε απόσταση 230 περίπου μέτρων· από εκεί με 
νοτιοανατολική, ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη 
συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Μαμωνιών – Φασούλας και από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το σημείον αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο του Ειδικό  Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7172. 

97. Το  όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου με το χωματόδρομο Αγίας Βαρβάρας- 
Επισκοπής στη τοποθεσία "Κοντοσιέρι"· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 50 περίπου μέτρων· από εκεί με 



νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το σημείο που εφάπτεται με το 
"Αργάκι της Αθκιάς" σε απόσταση 260 περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω Αργακιού, μέχρι απόσταση 180 περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση και σε 
ευθεία γραμμή μέχρι τη συμβολή, του ασφαλτοστρωμένου δρόμου  Αξύλου – Αγία Βαρβάρα με χωματόδρομο  
σε απόσταση 260 περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του, με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία "Πλαθκιά  Πέτρα" σε απόσταση 
250 περίπου μέτρων και από εκεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, μέχρι το σημείον αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό7173. 

98. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη Κοινότητα Πενταλιά∙ από εκεί με Βορειοδυτική, Βόρεια και Βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του παλαιού ασφαλτοστρωμένου δρόμου Πενταλιά – Γαλαταριά που περνά από τις 
τοποθεσίες ″Λιάσι″, ″Περνιές″, ″Πέρνιδες″ και ″Λάξανης″ μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 
1350 περίπου μέτρων∙ από εκεί με Νοτιοανατολική  κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που 
περνά από τη τοποθεσία ″Αξίλοφος″ μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία ″Λιβίρκα″ και 
από εκεί με Νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες 
″Λικάδι″, ″Αροδάφνες″, ″Κυλίστρα″ και ″Βυζακίν″ μέχρι το σημείον αρχή.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7174. 

99. Το όριο της περιοχής αρχίζει τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου στην Κοινότητα Πομού – 
Υδατοφράκτη Πομού, με χωματόδρομο στη τοποθεσία ″Μούσκος″∙ από εκεί με Βορειοδυτική, Ανατολική, 
Νοτιοανατολική, Βόρεια, Βορειοανατολική και Νοτιανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά Δυτικά και Βόρεια του γηπέδου της Κοινότητας Πομού και από τις τοποθεσίες 
″Φαίχερα″, ″Αμμούδιν″, ″Τράσιες″ και ″Βούλα του Σπανού″ μέχρι τη τοποθεσία ″Πάμπουλα″ σε απόσταση 2100 
περίπου μέτρων∙ από εκεί με Νότια κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι το χωματόδρομο που βρίσκεται στη 
κοίτη του ποταμού Λειβάδι σε απόσατση 700 περίπου μέτρων∙ από εκεί με υτική κατεύθνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πομού – Υδατοφράκτη Πομού, 
στη τοποθεσία ″Μερσίνια″ σε απόσταση 570 περίπου μέτρων∙ και από εκεί με Βορειοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι το σημείο αρχής.    
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7175. 

100. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα ΄Αρμου, στη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια 
χωμάτινου δρόμου ΄Αρμου - Τσάδας και ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου που οδηγεί 
βορειοδυτικά, στην τοποθεσία “Κάμπος”• από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου που περνά από την τοποθεσία “Μελίσσι” και 
καταλήγει σε χωματόδρομο στην τοποθεσία “Κάμπος” και σε απόσταση 860 μέτρων περίπου• από εκεί 
προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες 
“Κοκκινόκαμπος” και “Καμίνια” και καταλήγει στην τοποθεσία “Καταλύματα”, της κοινότητας Τσάδας και στον 
ασφαλτοστρωμένο και στη συνέχεια χωμάτινο και πάλι ασφαλτοστρωμένο δρόμο Τσάδας - ΄Αρμου• από εκεί 
προχωρεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου που περνά από τις 
τοποθεσίες “Πλακωτά”, “Τίτσιρος” και “Αμπελούδι”,  μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7262.    

101. Το όριο της περιοχής αρχίζει βόρεια του ποταμού Μιριλλή, στην τοποθεσία “Φαρκωνιά”, της κοινότητας ΄Ινειας, 
από τη συμβολή του χωματόδρομου που, με βόρεια κατεύθυνση, οδηγεί από τον Άγιο Γεώργιο Πέγειας στην 
τοποθεσία “Κιόνι” της κοινότητας Δρούσειας και χωματόδρομου που οδηγεί ανατολικά στο ύψωμα “Μούττη του 
Ξε” της κοινότητας ΄Ινειας και στον ποταμό του Φράγκου• από εκεί προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες “Ροδιά” και “Ελιές του Άμμου”, μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία “Φράγκος”• από εκεί προχωρεί με νότια  κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες “Λίμνες του Φράγκου” και “Κοντομέρσινα”, 
μέχρι την τοποθεσία “Βίκλα”• από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 
χωματόδρομου που οδηγεί στην παραλία της Λάρας, περνώντας από τις τοποθεσίες “Πλίκια”, “Μέλανος” και 
“Χαλόσπιτα”, μέχρι τη διασταύρωση του με το χωματόδρομο που οδηγεί από τον Άγιο Γεώργιο Πέγειας στην 
τοποθεσία “Κιόνι”, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, για να καταλήξει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7263.    

102. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή δύο χωματόδρομων στις τοποθεσίες “Ζησίμηδες” και “Λαονούδα” 
της κοινότητας Δρούσειας• από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική, βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, κατά 
μήκος του χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες “Καλισπερώνα” και “Κοφτερώνα” και καταλήγει σε 
άλλο χωματόδρομο ο οποίος οδηγεί από τον οικισμό Πιττοκόπου στις τοποθεσίες “Ουρεός” και “Περναριά”• από 
εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες 
“Τεττάρης” και “Ελιούδι” μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 960 μέτρων περίπου, ο 
οποίος με νοτιοδυτική κατεύθυνση οδηγεί στον οικισμό Πιττοκόπου• από εκεί συνεχίζει  με νότια και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες “Λαομηλιά”, “Πυρίπετρα” 
και “Λαύρος” και καταλήγει στο σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7264.   



103. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Κάθικα και από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του κύριου δρόμου Κάθικα – Πάνω Ακουρδάλειας, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στην 
τοποθεσία “Στέρνα”• από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία “Ασπρόκαμπος”, μέχρι τη συμβολή του, σε απόσταση 620 
μέτρων περίπου, με άλλο χωματόδρομο που οδηγεί από την τοποθεσία “Χαρκούπι” στον κύριο δρόμο 
Στρουμπιού - Κάθικα• από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, μέχρι τον πιο πάνω κύριο δρόμο, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με δυτική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7266.   

104. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κυκλικό κόμβο Κονιών και προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος της λεωφόρου Ελευθέριου Βενιζέλου, του Δήμου Πάφου, μέχρι τη συμβολή της πιο πάνω 
λεωφόρου και της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου ΙΙΙ, της κοινότητας Κονιών∙ από εκεί προχωρεί με ανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω λεωφόρου, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γεώργιου Γρίβα Διγενή∙ 
από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι τη συμβολή της με την οδό 
Ανδρέα Κυριάκου, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με νότια κατέυθυνση, μέχρι τη συμβολή της με την οδό 
Ευαγόρα Παλληκαρίδη, κατά μήκος της οποίας προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, περνά από την 
αερογέφυρα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου και συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 
χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΑργακούδιαʺ, ʺΠερνερήʺ και ʺΜαρμαράςʺ και καταλήγει στην 
οδό Αλόης, παρά τη βιοτεχνική περιοχή∙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, 
που συμπίπτει με τα διοικητικά όρια των Δήμων Πάφου και Γεροσκήπου, μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, κατά μήκος της οποίας προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τον κυκλικό 
κόμβο παρά το Παφιακό Στάδιο και από εκεί συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της 
λεωφόρου Δημοκρατίας και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7309.       

105. Το όριο της περιοχής αρχίζει, στην τοποθεσία ʺΑλωνάκιαʺ, κοντά στο λατομείο, από τη συμβολή του 
χωματόδρομου που οδηγεί από την κοινότητα Φύτης στο φράγμα της Ευρέτου και χωματόδρομου που οδηγεί 
στον Σταυρό της Ψώκας∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική, νοτιοανατολική και ανατολική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΚαμάριʺ και ʺΓωνιέςʺ, μέχρι την 
τοποθεσία ʺΑϊσετούʺ, όπου διασταυρώνεται με χωματόδρομο που οδηγεί από την κοινότητα Αναδιούς, στην 
κοινότητα Σαραμάς∙ από εκεί προχωρεί, με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 40 μέτρων, περίπου∙ από εκεί 
συνεχίζει με νοτιοδυτική, δυτική, νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
που περνά από τις τοποθεσίες ʺΛιβάδιʺ και ʺΛούραʺ, της κοινότητας Αναδιούς και ʺ΄Αγιος Δημητριανόςʺ και 
ʺΠερδικάρηςʺ, της κοινότητας Σαραμάς, μέχρι το χωματόδρομο που, με βορειοδυτική κατεύθυνση, οδηγεί από 
την κοινότητα Φύτης, στο φράγμα της Ευρέτου και από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου και καταλήγει στο σημείο αρχής.   
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7310.  

106. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της ασφαλτοστρωμένης οδού Αγίου Γεωργίου, της κοινότητας 
Αναρίτας και χωματόδρομου παράλληλου του αρδευτικού καναλιού του Τμήματος Υδάτων, στην τοποθεσία 
ʺΛιζάταʺ της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του, στην τοποθεσία ʺΜερσινούδιαʺ, με την οδό Αγίου Ονησιφόρου, της πιο 
πάνω κοινότητας∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι τη 
συμβολή της με την οδό Ευαγόρα Παλληκαρίδη, στην τοποθεσία ʺΤριμιθάριαʺ∙ από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αγίου Γεωργίου, κατά μήκος τη 
οποίας συνεχίζει με νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7311.   

107. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου, στην τοποθεσία ʺΚοκκινοκρέμμιαʺ, της 
κοινότητας Πενταλιάς, ο οποίος οδηγεί από την πιο πάνω κοινότητα, στο μοναστήρι της Παναγίας του Σίντη, και 
χωματόδρομου που οδηγεί στην τοποθεσία ʺΣταυροδρόμιʺ της κοινότητας Γαλαταριάς∙ από εκεί προχωρεί με 
βορειοανατολική, ανατολική, νοτιοανατολική και ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία ʺΜαυροκαζούλαʺ, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Γαλαταριάς – Σαλαμιούς, στην τοποθεσία ʺΣταυροδρόμιʺ∙ από εκεί προχωρεί, με νοτιοανατολική κατεύθυνση, 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στην τοποθεσία 
ʺΑρκόκλημαʺ, της κοινότητας Γαλαταριάς∙ από εκεί με δυτική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του, στην τοποθεσία ʺΑλωνούδιʺ, με άλλο χωματόδρομο, κατά μήκος του 
οποίου συνεχίζει με βορειοδυτική, νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες 
ʺΚοκκινόμουττηʺ, ʺΠλάκαʺ και ʺΕλιοχώριʺ, της κοινότητας Πενταλειάς, μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 
2160 μέτρων, περίπου, που οδηγεί από το μοναστήρι της Παναγίας του Σίντη, στην κοινότητα Πενταλιάς∙ από 
εκεί προχωρεί με δυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις 
τοποθεσίες ʺΔιπλοχάτουραʺ, ʺΚρέβελλοιʺ και ʺΛιμνάρκαʺ και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7312.    

108. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Κοιλίνειας και προχωρεί με βορειοανατολική, ανατολική, βόρεια 
και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί από την πιο πάνω κοινότητα στην 



κοινότητα Βρετσιών, ο οποίος περνά από τις τοποθεσίες ʺΓρυνάλλιʺ, ʺΒοριάςʺ και ʺΑρκολιέςʺ, μέχρι τη συμβολή 
του με χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΛαόναʺ, της κοινότητας Βρετσιών∙ από εκεί προχωρεί, με νότια και 
δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία ʺΚόλυμποςʺ, 
μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία ʺΛευκαριέςʺ της κοινότητας Κοιλίνειας∙ από εκεί με 
βορειοδυτική, νότια, βορειοδυτική, νοτιοδυτική,  βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΤερατσιάʺ, ʺΚτιστόʺ και ʺ΄Αγιος Επιφάνιοςʺ, καθώς και 
από το κοιμητήριο της κοινότητας Κοιλίνειας, μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Γαλαταριάς – Κοιλίνειας, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βόρειοδυτική κατεύθυνση και καταλήγεί στο 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7313. 

109. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της λεωφόρου Παναγίας Ευαγγελίστριας και της χωμάτινης οδού 
Τρυγονιών της κοινότητας Κάθικα∙ από εκεί προχωρεί με δυτική, βόρεια και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος της 
πιο πάνω χωμάτινης οδού και στη συνέχεια των επίσης χωμάτινων οδών, Βασιλικών και Γαλακιάς και 
ανώνυμου χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του, στην τοποθεσία ʺΠεταράςʺ, με άλλο χωματόδρομο που 
οδηγεί στην κοινότητα Πάνω Αρόδων∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΚουφέςʺ, ʺΧωστόςʺ και ʺΒίκλαʺ, και σε απόσταση 1110 
μέτρων περίπου, στρέφεται ανατολικά και εκτείνεται σε ευθεία γραμμή 80 μέτρων περίπου,  μέχρι το αργάκι των 
Λευκάρων∙ από εκεί με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού, μέχρι το χωματόδρομο, 
στην τοποθεσία ʺΛέηςʺ, σε απόσταση 670 μέτρων περίπου∙ από εκεί, με νοτιοανατολική, βορειοανατολική, 
βορειοδυτική και ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την 
τοποθεσία ʺΛαόνες του Βασίληʺ, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί από την κοινότητα Κάθικα, στην κοινότητα 
Πάνω Αρόδων∙ από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή 
του, σε απόσταση 665 μέτρων περίπου, με άλλο χωματόδρομο, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, μέχρι την τοποθεσία ʺΚοιλάδιʺ και τον κύριο δρόμο Πόλης – Κάθικα∙ από εκεί 
συνεχίζει με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου και στη συνέχεια των λεωφόρων 
Ξερόλιμνης, Γεώργιου Ιωάννου και Παναγίας Ευαγγελίστριας, της κοινότητας Κάθικα και καταλήγει στο σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7315.  

110. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Κοννιών και στο σημείο όπου η οδός Ευαγόρα Παλληκαρίδη 
καταλήγει σε αερογέφυρα, επί του νέου αυτοκινητόδρομου Πάφου – Λεμεσού∙ από εκεί, προχωρεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου, μέχρι την αερογέφυρα που συνδέει 
τις κοινότητες Μαραθούντας και Αγίας Μαρινούδας∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος της λεωφόρου Αγίας Μαρίνας, της κοινότητας Αγίας Μαρινούδας, μέχρι τη συμβολή της 
πιο πάνω λεωφόρου και της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ του Δήμου Γεροσκήπου∙ από εκεί, 
συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω λεωφόρου, μέχρι τη συμβολή της με την οδό 
Αλόης, του πιο πάνω Δήμου, κατά μήκος της οποίας προχωρεί με βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, 
μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στη βιομηχανική περιοχή Πάφου ∙ από το σημείο, αυτό προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά, επίσης, από τις 
τοποθεσίες “Μαρμαράς”, “Περνερή” και “Αργακούδια”, της κοινότητας Κοννιών  και καταλήγει στο σημείο αρχής.    
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα  στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7421. 

111. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Πόλης – Αργάκας (λεωφόρος Γιάννου 
Κρανιδιώτη) και αγροτικού δρόμου του Αναδασμού, στην τοποθεσία ʺΒούλαʺ, του Δήμου Πόλης∙ από εκεί, 
προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αγροτικού δρόμου, που περνά από την 
τοποθεσία ʺΚαυκάλλαʺ, μέχρι τη συμβολή του με άλλο αγροτικό δρόμο, στην τοποθεσία ʺΑφέντρικαʺ∙ από εκεί 
προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αγροτικού δρόμου και διοικητικού ορίου Πόλης 
– Πελαθούσας, μέχρι το χωματόδρομο σε απόσταση 90 μ. περίπου∙ από εκεί με δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου και επίσης διοικητικού ορίου, ο οποίος περνά από τις τοποθεσίες ʺΚοκκινογήʺ, 
του Δήμου Πόλης και ʺΚοιλάδιʺ, της κοινότητας Πελαθούσας, μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία ʺΣχοινιέςʺ, 
του Δήμου Πόλης και σε απόσταση 1040 μ. περίπου∙ από εκεί προχωρεί με βόρεια, δυτική και πάλι βόρεια και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΚοιλάδεςʺ 
και ʺΚόκκιναʺ, του πιο πάνω Δήμου και φτάνει μέχρι τον κύριο δρόμο Πόλης – Αργάκας (λεωφόρος Γιάννου 
Κρανιδιώτη), στην τοποθεσία ʺΜαυροβούνιαʺ και απέναντι από τη συμβολή του πιο πάνω κύριου δρόμου και 
της οδού Σπύρου Κυπριανού, του Δήμου Πόλης∙ από το σημείο αυτό, συνεχίζει με βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου και καταλήγει στο σημείο αρχής.      
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7422.    

112. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του δρόμου Πάφου – Ακάμα και της λεωφόρου Αγίου Γεωργίου 
στο Δήμο Πέγειας∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική, νοτιοδυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο 
πάνω λεωφόρου, μέχρι την παραλία του ακρωτηρίου ʺΔρέπανοʺ∙ από εκεί, εκτείνεται με βόρεια κατεύθυνση, 
κατά μήκος της ακτογραμμής, μέχρι το αργάκι ʺΠοταμός των Θεορακιώνʺ, της κοινότητας  ΄Ινειας, μέσα στο 
δάσος του Ακάμα∙ από εκεί, προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού, μέχρι το 
Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων διαδρομών Ε4, σε απόσταση 315 μ. περίπου, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, 
με νότια κατεύθυνση, μέχρι τον ποταμό της Τοξεύτρας, στην τοποθεσία ʺΒασινάριʺ, του Δήμου Πέγειας και από 
εκεί, συνεχίζει με νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του δρόμου Ακάμα – Πάφου και καταλήγει 
στο σημείο αρχής. 



Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7423. 

113. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της λεωφόρου Ελλάδος και της οδού Αγίου Θεοδώρου, στην 
κοινότητα Λετύμβου∙ από εκεί, προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος των οδών Αγίου Θεοδώρου, 
Αγίου Νικολάου και Αγίου Γεωργίου και συνεχίζει με ανατολική, νοτιοανατολική και βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί στην κοινότητα Κούρδακας, περνώντας από τις 
τοποθεσίες ʺΜηλιάʺ, ʺΦτενάʺ, ʺΑντραχόμαντραʺ, ʺΠέρνοςʺ, της κοινότητας Λετύμβου, ʺΓιωσήφηςʺ και ʺΜιλλόγιʺ, 
της κοινότητας Κούρδακας, μέχρι το κέντρο της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί, προχωρεί με νότια κατεύθυνση, 
κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τον κύριο δρόμο Χούλου – Λετύμβου, από όπου συνεχίζει 
με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου και των λεωφόρων 
Γρηγόρη Αυξεντίου και Ελλάδος της κοινότητας Λετύμβου και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7424. 

114. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της λεωφόρου Χρυσονέρας, στην κοινότητα Κισσόνεργας και της 
λεωφόρου Ακουρσού του Δήμου Πέγειας, παρά τον ποταμό ʺΞερόʺ∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική και 
ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της λεωφόρου Ακουρσού και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου, 
που οδηγεί στην κοινότητα Ακουρσού, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στην τοποθεσία ʺΠαλλούδιαʺ, 
του Δήμου Πέγειας∙ από εκεί, με ανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά βόρεια του φράγματος ʺΜαυροκόλυμπουʺ και από τις τοποθεσίες ʺΞεροάργακαʺ, 
της κοινότητας Ακουρσού, ʺΑτιέςʺ και ʺΚαντάρεςʺ, της κοινότητας Κοίλης, από όπου συνεχίζει ως μέρος του 
Ευρωπαϊκού μονοπατιού μεγάλων διαδρομών Ε4, περνά από την τοποθεσία ʺΚαροσόʺ, διασταυρώνει τον 
ποταμό ʺΜαυροκόλυμποʺ, στην τοποθεσία ʺΚρυά Βρύσηʺ και συνεχίζει, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι την 
εκτροπή του πιο πάνω Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4, στην τοποθεσία ʺΤριμιθερήʺ∙ από εκεί, συνεχίζει με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του χωματόδρομου, ο οποίος περνά από τις τοποθεσίες ʺΖώνες της 
Κλίμακαςʺ, το ερειπωμένο εξωκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας, και τις τοποθεσίες ʺΠαμπακεράʺ και ʺΒατούδιαʺ, της 
κοινότητας Κοίλης, μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία ʺΣυκαρούδιαʺ, ο οποίος οδηγεί από την πιο πάνω 
κοινότητα, στην κοινότητα Κισσόνεργας∙ από εκεί, προχωρεί με δυτική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΡαχόκαμποςʺ, της κοινότητας Τάλας  και 
ʺΠετρόμαντραʺ, της κοινότητας Κισσόνεργας, διασταυρώνει το αργάκι του Αμματιού, περνά από την τοποθεσία 
ʺΑχερώνιαʺ και φτάνει μέχρι την τοποθεσία ʺΓιώργοςʺ, της πιο πάνω κοινότητας,  από όπου, με 
βορειοανατολική κατεύθυνση προχωρεί κατά μήκος άλλου χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες 
ʺΜέλανοςʺ και ʺΚόλυμποςʺ και καταλήγει στη χωμάτινη οδό Αγησίλαου Χατζηγιάννη, της κοινότητας Τάλας∙ από 
εκεί, προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια, λεωφόρου 
Μαρωνίτη, μέχρι την πιο πάνω κοινότητα∙ από εκεί, συνεχίζει με νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος των οδών Λουκά Κωνσταντινίδη, Αγίων Σαράντα και Αμπελιάς, μέχρι τη λεωφόρο Μιλτιάδη Στυλιανού∙ 
από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω λεωφόρου και στη συνέχεια της λεωφόρου 
΄Εμπας, μέχρι τη συμβολή της πιο πάνω λεωφόρου και της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην κοινότητα ΄Εμπας∙ 
από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και της λεωφόρου 
Νικολάου ΄Ελληνα, μέχρι την οδό Ευαγόρα Παλληκαρίδη, κατά μήκος της οποίας προχωρεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, μέχρι την οδό Νεόφυτου Μεταξά∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της 
πιο πάνω οδού και της οδού Γεώργιου Χριστοφόρου, της πιο πάνω κοινότητας και στη συνέχεια των λεωφόρων 
Χρίστου Κέλη και Χρυσονέρας, της κοινότητας Κισσόνεργας, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7425. 

115. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λετύμβου – Χούλου και χωματόδρομου, στην 
τοποθεσία ʺΑλώνιαʺ της κοινότητας Κούρδακας∙ από εκεί, προχωρεί, με ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι το χωματόδρομο, σε απόσταση 420 μέτρων, περίπου, ο οποίος οδηγεί στην 
κοινότητα Αμαργέτης∙ από εκεί, με νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και πάλι νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες ʺΑμμουδιέςʺ, της κοινότητας Χούλου, ʺΒατερόʺ, 
ʺΛαούμιαʺ και ʺΛούρα του Αμματιούʺ, της κοινότητας Λεμώνας και ʺΣχίστρεςʺ της κοινότητας Πιταργούς, μέχρι 
τη συμβολή του πιο πάνω χωματόδρομου και άλλου χωματόδρομου στην τοποθεσία ʺΤρικάντουνοʺ, της πιο 
πάνω κοινότητας∙ από εκεί, με νοτιοδυτική, βορειοανατολική και βορειοδυτική  κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, που περνά από τον ερειπωμένο οικισμό Κάτω Παναγιάς και τις τοποθεσίες ʺΖιζίλιαʺ και 
ʺΛούρες της Βρύσηςʺ, της κοινότητας Πιταργούς, διασχίζει τον ποταμό της ΄Εζουσας και συνεχίζει, με δυτική, 
νοτιοδυτική, βορειοδυτική, βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του ίδιου χωματόδρομου, 
περνώντας από τις τοποθεσίες, ʺΛιβάδιαʺ, της κοινότητας Λετύμβου, ʺΚόκκιναʺ, ʺΣεντουκάρηςʺ και ʺΠετρερόʺ, 
της κοινότητας Πιταργούς και ʺΠαλιόμυλοςʺ, ʺΑππιούριʺ και ʺΒαβατσινιάʺ, της κοινότητας Κούρδακας για να 
καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7428. 

116. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της λεωφόρου Ελευθερίας (κύριος δρόμος Πάφου – Πόλης) και 
της οδού Τοξαρά, στην κοινότητα Στρουμπιού∙ από εκεί, προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο 
πάνω λεωφόρου, μέχρι την οδό Πηγής, κατά μήκος της οποίας προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι το 
χωματόδρομο – προέκταση της οδού Γύρωνα∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες ʺΚώννοιʺ και ʺΑλωνάκιαʺ, της πιο πάνω 
κοινότητας και ʺΒρυσιάʺ της κοινότητας Κοίλης, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία 
ʺΠαλιορόβιαʺ, της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί, με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες, ʺΠατιά του Διγενήʺ, της κοινότητας Κοίλης και 



ʺΑτοφουλιάʺ, ʺΚάμπος των Αμπελιώνʺ και ʺΚυλισμένηʺ, της κοινότητας Στρουμπιού, μέχρι την οδό Βαομένης, 
της πιο πάνω κοινότητας, κατά μήκος της οποίας προχωρεί, με βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή 
της με την οδό Χαρίλαου Μιχαήλ∙ από εκεί, με βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι τη 
λεωφόρο Ελευθερίας, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει, με νοτιοανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7429. 

117. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Ηρακλή Παπαδόπουλου και Αγίου Γεωργίου, στην 
κοινότητα Καλλέπειας∙ από εκεί, προχωρεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της οδού Αγίου Γεωργίου και 
με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της οδού Αγίου Θεοδώρου και στη συνέχεια χωματόδρομου, που 
οδηγεί στον ερειπωμένο οικισμό Μωρό Νερό, περνώντας από τις τοποθεσίες ʺΠικρήʺ, ʺΚάμποςʺ και ʺΡύζιʺ, 
μέχρι τη συμβολή του πιο πάνω χωματόδρομου και άλλου χωματόδρομου, σε απόσταση 675 μέτρων, περίπου, 
από τη συμβολή των οδών Αγίου Γεωργίου και Αγίου Θεοδώρου∙ από εκεί προχωρεί με νότια, νοτιοανατολική 
και πάλι νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία 
ʺΛιβαδιέςʺ, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 415 μέτρων περίπου∙ από εκεί 
προχωρεί με νοτιοδυτική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική, νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες, ʺΠερβολούδιαʺ, ʺΒουνόʺ, ʺΚοράκουʺ και 
ʺΣπηλιόσταρναʺ, μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία ʺΛασπεράʺ∙ από εκεί, συνεχίζει, με βόρεια και 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες, 
ʺΠλύμματαʺ, ʺΛαόνι του Κεφαλιούʺ και ʺΨουμάκιαʺ, της κοινότητας Καλλέπειας και των οδών Μερσίνης και 
Ηρακλή Παπαδόπουλου, στην πιο πάνω κοινότητα, και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα αριθμό 
7430. 

118. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Αρχιμανδρίτας και προχωρεί με νοτιοδυτική και δυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αρχιμανδρίτας – Κουκλιών, μέχρι τη συμβολή του πιο 
πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και του κύριου δρόμου Αρχιμανδρίτας – Μαμωνιών∙ από εκεί, με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία 
ʺΣτερακιάʺ και σε απόσταση 570 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, συνεχίζει με βόρεια, νοτιοανατολική, 
βορειοανατολική, βορειοδυτική, βορειοανατολική, νοτιοανατολική και  ανατολική, νοτιοανατολική και 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες, 
ʺΠλεύραʺ, ʺΦρουκάλιαʺ, ʺΚυπάρισσοςʺ, ʺΣτενώματαʺ και ʺΚρεμμόςʺ, της κοινότητας Αρχιμανδρίτας, μέχρι τη 
συμβολή του πιο πάνω χωματόδρομου και ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέσα στην πιο πάνω κοινότητα, κατά 
μήκος του οποίου συνεχίζει με νότια κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7431. 

119. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Στρουμπιού και συγκεκριμένα από τη συμβολή της οδού 
Αρκοτήρας και της λεωφόρου Ελευθερίας (κύριος δρόμος Πάφου – Πόλης)∙ από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω λεωφόρου, μέχρι τον παλαιό ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγούσε 
στην Πόλη και σε απόσταση 1680 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία ʺΑμματάςʺ και σε απόσταση 370 
μέτρων, περίπου∙ από εκεί, προχωρεί με ανατολική, νοτιοανατολική, νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες, ʺΚαπνισμένηʺ, ʺΒρύση του Μουξούρηʺ, 
ʺΤραπεζιέςʺ και ʺΓέφυρεςʺ, μέχρι τη συμβολή του, στην τοποθεσία ʺΜαύροςʺ, με χωματόδρομο, κατά μήκος του 
οποίου προχωρεί με βορειοανατολική και ανατολική κατεύθυνση, περνά από την τοποθεσία ʺΚιαλίʺ και φτάνει 
σε άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία ʺΛούκκοςʺ∙ από εκεί, προχωρεί, με νότια, νοτιοδυτική και πάλι νότια 
κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια  ασφαλτοστρωμένης οδού Αλακατιού 
και των οδών Κάτω Λάκκου και Πλατείας Αγίας Παρασκευής, της κοινότητα Στρουμπιού μέχρι τη λεωφόρο 
Ελευθερίας, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7432.  

120. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Κοιλίνειας – Βρετσιών και χωματόδρομου, 
στην τοποθεσία «Λαόνα», της κοινότητας Βρετσιών∙ από εκεί προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Κόκκινο» και «Ψηλό Λαόνι», μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία «Βρυσιά»∙ από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία «Σπήλιος του Κογιό», μέχρι το 
χωματόδρομο στην τοποθεσία «Ασβεστοκάμινα», σε απόσταση 680 μέτρων, περίπου∙ από εκεί με νότια και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες 
«Λίμνες», «Κληματερό», «Αμπελούδι», «Πάνω Χωριό» και «Σταυρούδι», της κοινότητας Βρετσιών, μέχρι τον 
κύριο δρόμο Βρέτσιας – Κοιλίνειας, στην τοποθεσία «Βουππιά», κατά μήκος του οποίου συνεχίζει, με δυτική και 
νότια κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7526. 

121. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Πέγειας – Πόλης  και ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου που οδηγεί στο αρχαίο εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, της κοινότητας Δρούσειας∙ από εκεί προχωρεί 
με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου 
δρόμου, που περνά από τις τοποθεσίες «Καυκάλλα του Σταυρού», «Προσπήλια» και «Μαναστήρια», μέχρι το 
πιο πάνω εξωκκλήσι∙  από εκεί προχωρεί, κατά μήκος του ίδιου δρόμου που συνεχίζει, με βορειοανατολική 
κατεύθυνση, ως χωματόδρομος και περνώντας από την τοποθεσία «Γλυκινή», φτάνει μέχρι το  αργάκι, στην 



τοποθεσία «Τραπεζόπετρα», της κοινότητας Δρούσειας, σε απόσταση 745 μέτρων, περίπου, από το τέλος του 
ασφαλτοστρωμένου σημείου∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω 
αργακιού, μέχρι τη συμβολή του με τον Ποταμό της Ανεχίλου∙ από εκεί συνεχίζει με νότια κατεύθυνση, κατά 
μήκος του πιο πάνω ποταμού, που περνά από τις τοποθεσίες «Κλημακίδια», «Στενή» και «Ανεχίλου», της 
κοινότητας Τέρα, μέχρι τη συμβολή του με τον Ποταμό της Πλάκας και τον Καθαρό Ποταμό∙ από εκεί, συνεχίζει 
με νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του Καθαρού Ποταμού, που περνά από τις τοποθεσίες, 
«Σκυλλοκρεμμοί», «Κλεισούρα» και «Καλλουππάς», της πιο πάνω κοινότητας, μέχρι τη διασταύρωση του με 
χωματόδρομο  στην τοποθεσία «Λούκκος» της κοινότητας Δρούσειας, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου 
και από εκεί, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, για να 
καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7527.   

122. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Φιλούσας Χρυσοχούς, στη συμβολή του κύριου και 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που διασχίζει την κοινότητα, με τον χωματόδρομο που οδηγεί νότιο-ανατολικά 
στον εγκαταλειμμένο οικισμό ¨Αππιδάκι της Κιός¨· από εκεί προχωρεί κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου (και στη συνέχεια χωμάτινου) δρόμου, με ανατολική και βόρειο-ανατολική κατεύθυνση 
περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Πλεύρα¨ και ¨Πουριά¨, διασταυρώνει το αργάκι της Ελιάς στη τοποθεσία 
¨Γιμιτζι¨, και συνεχίζει, πάντα στον ίδιο δρόμο, με νότιο-ανατολική, ανατολική, νότιο-ανατολική και νότια 
κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Πικραθάσια, ¨Λούκκος¨, ¨Κουτσουλιά¨, ¨Περβολούδιν¨, ¨Λιβάδιν¨, 
¨Πετρερό¨, ¨Κράκος¨, ¨Δίχαλος¨, ¨Κάκος¨ και ¨Πέτρα του Γιάουσα¨,  μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, που 
οδηγεί στον εγκαταλειμμένο οικισμό ¨Αππιδάκι της Κιός¨, στη τοποθεσία ¨Βαμβακερά¨· από εκεί συνεχίζει στον 
προαναφερόμενο χωματόδρομο, με βόρειο-δυτική, νότιο-δυτική, βόρειο-δυτική, νότια, νότιο-δυτική και δυτική 
κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Μαζέρια¨,  ¨Προσπήλια¨ (όπου διασχίζει τον προαναφερόμενο 
οικισμό), ¨Ασπρογερή¨, Κέκκος¨, ¨Αππιδάκια¨, ¨Μοσφηλιά¨, και ¨Κοπρικιές¨, μέχρι τη συμβολή με τον 
χωματόδρομο που οδηγεί βόρεια στη κοινότητα Φιλούσας Χρυσοχούς· και από εκεί συνεχίζει στον πιο πάνω 
χωματόδρομο, με βόρειο-δυτική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Αλωνάκια¨, ¨Σκλοινικιά¨, ¨Αππης¨, 
¨Αθασούδια¨, ¨Περβόλια¨, ¨Ροδιές¨, ¨Λούρα¨ και ¨Λεγύρι¨, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αρ.7528. 

123. Το όριο της περιοχής αρχίζει στο βόρειο μέρος του ορίου της κοινότητας Πεντάλιας, στη  συμβολή του κύριου 
δρόμου Αμαργέτης-Παναγιάς με τον χωματόδρομο που οδηγεί στην εγκαταλειμμένη κοινότητα Άγιος Φώτιος, 
περίπου 32μ πριν την ένωση του προαναφερόμενου κύριου δρόμου με τον κύριο δρόμο που διασχίζει τη 
κατοικημένη περιοχή των κοινοτήτων Πενταλιά-Γαλαταριά, στη τοποθεσία ‘Κάμπος’· από εκεί προχωρεί με 
βόρειο-δυτική και νότιο-δυτική κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, μέχρι τη συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο, στη τοποθεσία ¨Γεφύρκα¨· από εκεί συνεχίζει στον πιο πάνω χωματόδρομο με βόρειο-
δυτική και νότιο-δυτική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Μαύρες Πέτρες¨, ¨Κανταρούδα¨ και ¨Λαόνι¨, 
μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Φάλειας-Παναγιάς· από εκεί συνεχίζει κατά μήκος του 
προαναφερόμενου ασφαλτοστρωμένου δρόμου, με βόρεια και βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, περνώντας από 
τη τοποθεσία ¨Σκουτέλλι¨ μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο και ασφαλτοστρωμένο δρόμο Χούλου-Πενταλιά, 
στη τοποθεσία ¨‘Βουνάρκα¨· από εκεί συνεχίζει στον πιο πάνω κύριο δρόμο με νότιο-ανατολική, βόρειο-δυτική 
και νότιο-ανατολική κατεύθυνση, περνώντας την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στα δυτικά του 
δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο στη τοποθεσία ¨Σπήλιοι¨· από εκεί συνεχίζει  
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, με νότιο-ανατολική, ανατολική, βόρεια και νότιο-
ανατολική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες  ¨Ψαθάδες¨, ¨Ασπρολάονον¨ και ¨Λαόνα, μέχρι τη 
συμβολή του με τον κύριο δρόμο Παναγιάς-Αμαργέτης· και από εκεί συνεχίζει στον πιο πάνω κύριο δρόμο, με 
νότια κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αρ.7529. 

124. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Πάνω Αρχιμανδρίτας- Μούσερε-Δωράς και 
του χωματόδρομου που οδηγεί στη κοινότητα Πραστιό, στη τοποθεσία ‘Νερούδια’, περίπου 370μ., νότιο-δυτικά 
της κοινότητας Μούσερε· από εκεί προχωρεί στον πιο πάνω χωματόδρομο, με νότια, δυτική, βόρειο-δυτική, 
νότια, βόρειο-δυτική, νότιο-δυτική, βόρειο-ανατολική και βόρειο-δυτική κατεύθυνση, περνώντας από τις 
τοποθεσίες ¨Νερούδια¨, ¨Αλώνι της Περνιάς¨ και ¨Άππης Κουφόβουνος¨, μέχρι τη διασταύρωση με το αργάκι 
στη τοποθεσία ¨Αλακάτια¨· από εκεί συνεχίζει με βόρεια και βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω αργακιού, περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Τζηρά¨ και ¨Πυργογύριστον¨, μέχρι τη συμβολή με το αργάκι 
που κατεβαίνει από τις τοποθεσίες ¨Κοιλάδα¨ και ¨Γεροτούμαζος¨· από εκεί συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση, 
σε ευθεία γραμμή, για περίπου150μ., μέχρι τη συμβολή με χωματόδρομο· από εκεί προχωρεί στον 
προαναφερόμενο χωματόδρομο, με βόρειο-ανατολική, ανατολική και νότιο-ανατολική κατεύθυνση μέχρι τη 
συμβολή με τον χωματόδρομο, ο οποίος οδηγεί βόρεια προς τη κοινότητα Δωρά,  στη τοποθεσία 
¨Παλιόμαντρα¨· από εκεί συνεχίζει κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, με νότια και νότιο-ανατολική 
κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες, ¨Πλάτανος¨, ¨Βούναρος¨ και ¨Αλωνούδια¨ μέχρι τη συμβολή με 
άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 680μ. περίπου· από εκεί συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο με 
βόρειο-δυτική, νότιο-δυτική, νότιο-ανατολική και με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, περνώντας από τη τοποθεσία 
¨Περβόλια¨, μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Πάνω Αρχιμανδρίτας- Μούσερε-Δωράς· και από εκεί 
συνεχίζει κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, με νότιο-δυτική, βόρεια και νότια κατεύθυνση μέχρι το 
σημείο αρχής. 



Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αρ.7530. 

125. Η περιοχή βρίσκεται σε ακτίνα 500μ από την ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου στη κοινότητα Τάλα. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αρ.7531. 

126. Το όριο της περιοχής αρχίζει στη κοινότητα Κονιών στη συμβολή του κύριου δρόμου Πάφου-Επισκοπής (οδός 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ), με την οδό Ευάγγελου Ιορδάνους· από εκεί προχωρεί κατά μήκος της οδού 
Ευάγγελου Ιορδάνους, με βόρεια κατεύθυνση, μέχρι την συμβολή με την οδό Τρικώμου· από εκεί συνεχίζει κατά 
μήκος της οδού Τρικώμου, με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση περνώντας από τη τοποθεσία ¨Πιντανιός¨ και 
συνεχίζει στον ίδιο πάντα δρόμο (που γίνεται οδός Αγίας Βαρβάρας της κοινότητας Άρμου), περνώντας από τη 
τοποθεσία ¨Καλογύροι¨, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο που οδηγεί βόρεια προς τη κοινότητα Μέσα 
Χωριό¨· από εκεί συνεχίζει πάντα στον ίδιο δρόμο (οδός Αγίας Βαρβάρας), με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, 
περνώντας από τις τοποθεσίες  ¨Κράνκια¨, ¨Πλακί¨, ¨Λειβάδια¨, ¨Λούρες¨, μέχρι το δίστρατο, όπου βρίσκεται η 
εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, στη κοινότητα Άρμου· από εκεί συνεχίζει, με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, στην  
οδό Παπά Μωυσή μέχρι τη συμβολή με την οδό Μιχαλάκη Φοινέα· από εκεί συνεχίζει κατά μήκος της  πιο πάνω 
οδού, με νότια και νότιο-ανατολική κατεύθυνση  μέχρι τη συμβολή με την οδό Ανδρέα Χατζηθεωρή. απ εκεί 
συνεχίζει  σε αυτή την οδό, με νότια και νότιο-ανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αγίου 
Δημητριανού· και από εκεί, συνεχίζει κατά μήκος της οδού Αγίου Δημητριανού, με νότιο-δυτική κατεύθυνση, 
περνώντας από τις τοποθεσίες της κοινότητας Άρμου  ¨Βικλί¨, ¨Ξυφούνι¨, ¨Πέρα Γη¨, ¨Όχτος¨, ¨Μύλοι¨, ¨Άγιος 
Δημητριανός¨, ¨Λάκκος του Χιαμμά¨, και συνεχίζει κατά μήκος πάντα του ίδιου δρόμου που στη συνέχεια γίνεται 
οδός  Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, της κοινότητας Κονιών, περνώντας από τη τοποθεσία ¨Λαξιά¨, μέχρι το 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αρ.7532. 

127. Το όριο της περιοχής ξεκινά στα κοινοτικά όρια των κοινοτήτων Ανδρολίκου και  Νέου Χωριού Πάφου, στη 
συμβολή του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 και του χωματόδρομου, στην τοποθεσία  ¨Μούττη της Σταυροπηγής¨· 
από εκεί προχωρεί στον πιο πάνω χωματόδρομο, με ανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή με το Μονοπάτι 
της Φύσης ¨Άδωνις¨· από εκεί συνεχίζει κατά μήκος του προαναφερόμενου Μονοπατιού της Φύσης, με νότιο-
ανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο στη τοποθεσία ¨Κεφαλόβρυσον¨, σε απόσταση 
710μ. περίπου· από εκεί συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με νότιο-ανατολική και νότιο-δυτική 
κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Ρηγόπουλλος¨, ¨Κρεμμός του Πλατανιού¨, ¨Μαγνησιά¨, ¨Μούττη 
της Σκοτεινής¨, ¨΄Γναφειά¨ και ¨Στιάδι του Άππαρου¨, μέχρι τη συμβολή με το αρχικό Ευρωπαϊκό Μονοπάτι στη 
τοποθεσία ¨Μούττη τους Ατούς¨ και ¨Μούττη του Παστούρμα¨· και από εκεί συνεχίζει κατά μήκος του 
Ευρωπαϊκού Μονοπατιού με βόρειο-δυτική, βόρεια και βόρειο-δυτική κατεύθυνση, περνώντας από τις 
τοποθεσίες ¨Στιάδι του Αππάρου¨, ¨Μούττη του Χατζησιερίφη¨,  ¨Μούττη των Κεφαλοβρυσιών¨, ¨Μούττη της 
Καψάλας¨ και ¨Σταυροπηγή¨, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αρ.7533. 

128. Το όριο της περιοχής ξεκινά στη δυτική πλευρά της εγκαταλειμμένης κοινότητας  Στατός, στη συμβολή του 
δρόμου που οδηγεί ανατολικά, στην εκκλησία του Άγιου Ζηνόβιου της πιο πάνω κοινότητας, με το δρόμο 
Στατός-Λαπηθιού· από εκεί προχωρεί κατά μήκος του προαναφερόμενου δρόμου, με νότιο-δυτική, δυτική, 
βόρειο-δυτική και νότιο-δυτική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Πέτρα του Πουλιού¨, ¨Λουσκιάς¨, 
¨Κάτω Πηγάδι¨, ¨Πηάνια¨, ¨Βρούντος¨, ¨Θρουμπερά¨, ¨Άγιος Παντελεήμων¨, ¨Τσουκκαλλάς¨, ¨Βιλλούρι¨ και 
¨Αλωνούδια¨, μέχρι το τρίστρατο, στη τοποθεσία  ¨Μνήμα του Πούλλου¨· από εκεί συνεχίζει με βόρειο-δυτική και 
δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του χωματόδρομου, περνώντας από τη τοποθεσία ¨Βουδόμαντρες¨,  μέχρι τη 
συμβολή με τον χωματόδρομο, που οδηγεί βόρεια στη τοποθεσία ¨Θρουμπερά¨· από εκεί συνεχίζει στον 
προαναφερόμενο χωματόδρομο, με βόρειο-ανατολική και ανατολική κατεύθυνση, περνώντας από τις 
τοποθεσίες ¨Θρουμπερά¨ και ¨Κάλαμος¨,  διασταυρώνει το ¨Αργάκι του Καλαμόνα¨, και συνεχίζει με την ίδια 
κατεύθυνση, στον ίδιο δρόμο, περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Άππης¨, ¨Καβαλλαριές¨, ¨Κουδελλόμαντρα¨, 
¨Κυπαρίσσια¨ και ¨Κάμπος του Σπανού¨ μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία 
¨Ασπρογιά¨ της κοινότητας Λαπηθιού· από εκεί  συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με νότιο-
ανατολική, νότια και ανατολική κατεύθυνση περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Σκουτέλλια¨ και ¨Λαόνι τους 
Μαύρους¨, της κοινότητας  Στατός-Άγιος Φώτιος, μέχρι τη συμβολή με άλλο χωματόδρομο, στη τοποθεσία ¨Αγία 
Στάζουσα¨· και  από εκεί συνεχίζει με νότιο-ανατολική κατεύθυνση, περνώντας από τη τοποθεσία ¨Λουσκιάς¨ 
μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αρ.7534. 

129. Το όριο της περιοχής ξεκινά από τη κοινότητα Περιστερώνας Πάφου, στη συμβολή του κύριου δρόμου 
Μελάδειας – Περιστερώνας – Στενής,  (οδός Ελευθερίας), με τον χωματόδρομο στη τοποθεσία 
¨Κοκκινόκαμπος¨· από εκεί προχωρεί , κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, με δυτική, νότια και ξανά 
δυτική κατεύθυνση (για 560μ. περίπου), περνώντας από τη τοποθεσία ¨Κουπανίστρες¨ μέχρι τη συμβολή με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο στη τοποθεσία ¨¨Στασίνικον¨ · από εκεί συνεχίζει στον πιο πάνω ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο, με νότιο-δυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή με άλλον ασφαλτοστρωμένο δρόμο· από εκεί συνεχίζει, 
κατά μήκος του προαναφερόμενου ασφαλτοστρωμένου δρόμου, με βόρειο-δυτική κατεύθυνση, περνώντας από 
τη τοποθεσία ¨Βρυτούρα¨, μέχρι τη συμβολή με άλλους δύο δρόμους στο όριο των κοινοτήτων Περιστερώνα-
Στενή· από εκεί συνεχίζει με βόρεια και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου και στη 
πορεία χωματόδρομου, περνώντας από τη τοποθεσία ¨Χαραμπάκκας¨, ¨Χωραφιές¨ και ¨Κατσάλουρα¨, μέχρι τη 
συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, στη τοποθεσία ¨Βρυτούρα¨, σε απόσταση 1200μ. περίπου· από εκεί 



συνεχίζει με νότιο-ανατολική και βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, 
περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Σκλοινικάρι¨ και ¨Πέτρα του Μαύρου¨, μέχρι τη συμβολή του με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Ελευθερίας, στη τοποθεσία ¨Χασπής¨, σε απόσταση 610μ. περίπου· και από 
εκεί συνεχίζει κατά μήκος της οδού Ελευθερίας, με νότιο-ανατολική κατεύθυνση, περνώντας από τη τοποθεσία 
¨Πέτρα του Μαύρου¨, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αρ.7535. 

130. Το όριο της περιοχής ξεκινά στο νότιο μέρος της κοινότητας Πραιτωρίου, κοντά στα σύνορα με τη κοινότητα 
Κέδαρες, στη συμβολή του κύριου και ασφαλτοστρωμένου δρόμου Κιδασίου – Κέδαρων - Πραιτωρίου (Πάφου- 
Κάτω Πλατρών), με το χωματόδρομο, στη τοποθεσία ¨Σκάλες¨· από εκεί προχωρεί κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία 
¨Μακκόνης, σε απόσταση 240μ. περίπου · από εκεί συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με νότιο-
ανατολική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Βούππος¨ και ¨Βαρκάς¨, μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο που οδηγεί στη τοποθεσία ¨Βατερά¨, σε απόσταση 1χμ. περίπου· από εκεί συνεχίζει στον πιο 
πάνω χωματόδρομο, με βόρειο-δυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 
210μ. περίπου· από εκεί συνεχίζει κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου με νότιο-δυτική, νότια, νότιο-
δυτική, νότια και ξανά νότιο-δυτική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Λουλλούδες¨, ¨Λαόνα¨, 
¨Κτίσταινες¨, ¨Γιαλέλης¨, ¨Κάτω Χωριόν¨, ¨Βούππος¨, ¨Λύκος¨, ¨Κοκκινόκαμπος, ¨Πιρπιρί¨ και ¨Βουνάρκα¨, μέχρι 
τη συμβολή με άλλο χωματόδρομο, στη τοποθεσία ¨Βικλί, σε απόσταση 2χμ. περίπου· από εκεί συνεχίζει με 
βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, περνώντας από τη τοποθεσία ¨Βουνάρκα¨, μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο 
και ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κιδασίου – Κέδαρων - Πραιτωρίου, περίπου 30μ. δυτικά από το εξωκκλήσι του 
Αγίου Αντωνίου· από εκεί συνεχίζει κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, με βόρειο-ανατολική, βόρεια, 
δυτική και βόρειο-ανατολική κατεύθυνση περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Φρακτή¨, ¨Κάτω Χωριών¨, ¨Γιαλέλης¨, 
¨Πυκνός¨, ¨Αλινερή¨, διασχίζει το κέντρο της κοινότητας Κεδάρων, διασταυρώνει το αργάκι, στη τοποθεσία 
¨Αργάκι του Γιαννάκη¨, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αρ.7536. 

131. Το όριο της περιοχής ξεκινά από τη νότιο-δυτική πλευρά του κέντρου της κοινότητας Τριμιθούσας, στη συμβολή 
του χωματόδρομου Περιστερώνας -Τριμιθούσας – Ευρέτους  με τον χωματόδρομο που διασχίζει το κέντρο της 
κοινότητας, στη τοποθεσία ¨Αλώνια¨· από εκεί προχωρεί κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, με νότιο-
ανατολική και νότιο-δυτική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Αλώνια¨ και ¨Αρκωτήρι¨, διασταυρώνει 
το αργάκι ¨Λίμνες¨ και συνεχίζει, στον ίδιο πάντα δρόμο, με νότιο-δυτική και νότιο-ανατολική κατεύθυνση, 
περνώντας από τις τοποθεσίες  ¨Ματσικορίδια¨, ¨Πέτρα του Κουπαλά¨, ¨Λούρα του Γιασουμή¨, ¨Μαζερόκαμπος¨, 
¨Κοκκοβούνια¨ και ¨Αγία Μαύρη¨, μέχρι  τη συμβολή με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία ¨Λούκκος¨· από εκεί, 
συνεχίζει στον πιο πάνω χωματόδρομο, με δυτική κατεύθυνση, περνώντας από τη τοποθεσία ¨Μέλανοι¨, μέχρι 
τη συμβολή με τον χωματόδρομο, σε απόσταση 280μ. περίπου, στη τοποθεσία ¨Γιμάμαινα¨· από εκεί συνεχίζει 
σε ευθεία γραμμή, με νότιο-δυτική κατεύθυνση, για 550μ. περίπου, διασχίζει το Φράγμα Ευρέτους, μέχρι το 
δίστρατο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 15μ. από την όχθη του φράγματος, στη τοποθεσία ¨Αμπέλια¨ 
και ¨Κρεμμός¨· από εκεί συνεχίζει με βόρειο-δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του χωματόδρομου, περνώντας 
από τις τοποθεσίες ¨Κρεμμός¨, ¨Μεταξιά¨ και ¨Σαπουνερή¨, μέχρι τη συμβολή με άλλο χωματόδρομο, στη 
τοποθεσία ¨Βούπποι¨· από εκεί  συνεχίζει κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου (ο οποίος καταλήγει 
ασφαλτοστρωμένος), με δυτική, νότιο-δυτική, βόρειο-δυτική και δυτική  κατεύθυνση, περνώντας από τις 
τοποθεσίες ¨Καψάλα¨, ¨Σαπουνερή¨, ¨Λιθάρκα¨, ¨Βατεράδες¨, ¨Παντζίνα¨, ¨Χωματόκρεμμός¨, ¨Ζαβόλουρα¨, 
¨Δκιάζυον¨, ¨Μούττη του Κουκουφά¨, ¨Κοκκινόκαμπος¨, ¨Καθαρή, ¨Πλεύρες του Χατζή Πρωτόπαπα¨, ¨Λούρες¨, 
¨Άγιος Κουρνούτας¨, ¨Φραγκομάτη¨ και  ¨Φουντζιανίνα¨, μέχρι τη συμβολή με τον κύριο και ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο Κρίτου Τέρρα - Γουδί, στη τοποθεσία ¨Φοινιτζιές¨· από εκεί συνεχίζει με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Σιπήδες¨ και ¨Λούκκος¨, μέχρι τη 
συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, στα κοινοτικά όρια Χόλης- Γουδί· από εκεί συνεχίζει κατά μήκος του 
προαναφερόμενου ασφαλτοστρωμένου δρόμου, με νότιο-ανατολική κατεύθυνση, περνώντας από τις 
τοποθεσίες ¨Αππιδούρκα¨ και ¨Χογλατζιεράδες¨, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, στη τοποθεσία 
¨Πετρούδες¨· από εκεί συνεχίζει κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, 
περνώντας από τις τοποθεσίες Άγιος Δημήτριος¨ και ¨Πηγαδούλια¨, μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο που οδηγεί στη Περιστερώνα· από εκεί συνεχίζει κατά μήκος του προαναφερόμενου ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, περνώντας από τη τοποθεσία ¨Συκάρι¨ και ¨Πηγαδούλια¨, μέχρι το 
τρίστρατο, στα κοινοτικά όρια Στενή – Περιστερώνα· από εκεί συνεχίζει κατά μήκος του δρόμου, με ανατολική 
και νότιο-ανατολική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Βρυτούρα¨, Μοσφιλόβουνος¨ και ¨Βαθύρονας¨, 
μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο που οδηγεί στη κοινότητα Τριμιθούσα, στη βόρεια πλευρά του 
φράγματος Ευρέτου, σε απόσταση 50μ. περίπου από αυτό· από εκεί συνεχίζει κατά μήκος του 
προαναφερόμενου χωματόδρομου, με βόρειο-ανατολική, νότια και νότιο-ανατολική κατεύθυνση, περνώντας 
από τις τοποθεσίες ¨Ποτρυπητόν¨ και ¨Σκάλες¨, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 
650μ. περίπου· από εκεί συνεχίζει κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, με ανατολική και βόρειο-δυτική 
κατεύθυνση, περνώντας από τη τοποθεσία ¨Φασάραινα¨ μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε 
απόσταση 500μ. περίπου· από εκεί συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο με βόρειο-δυτική και 
βόρειο-ανατολική κατεύθυνση περνώντας από τη τοποθεσία ¨Κυλίστρα¨ μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο 
Περιστερώνας – Τριμιθούσας - Ευρέτου· και από εκεί συνεχίζει με νότιο-ανατολική κατεύθυνση, περνώντας 
κατά μήκος των τοποθεσιών ¨Κυλίστρα¨, ¨Κρεμμός¨, ¨Αθασιές¨ και Κοκκινόκρεμμος¨, διασταυρώνει το αργάκι 
¨Λίμνες¨ και συνεχίζει στον ίδιο πάντα δρόμο, με νότιο-δυτική και βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, περνώντας από 
τη τοποθεσία ¨Αλώνια¨, μέχρι το σημείο της αρχής. 



Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αρ. 7537. 

132. Το όριο της περιοχής ξεκινά από το βόρειο μέρος της κοινότητας Χούλου, στη συμβολή του κύριου δρόμου (που 
διασχίζει τη κοινότητα και που οδηγεί στη κοινότητα Στατός), με το δρόμο που οδηγεί στη κοινότητα Πολέμι· 
από εκεί προχωρεί κατά μήκος του προαναφερόμενου δρόμου, με βόρειο-δυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή 
με τον δρόμο που έρχεται από την δυτική πλευρά της κοινότητας· από εκεί, συνεχίζει κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου, με βόρειο-δυτική, βόρεια, βόρειο-δυτική, βόρεια και βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, περνώντας από τις 
τοποθεσίες ¨Ραάτζια¨, ¨Πετρακωτή¨, ¨Καλλικάδες¨, ¨Βουρνιά¨, ¨Βρωμόνερο¨ και ¨Καρταβίνες¨, μέχρι τη συμβολή 
με τον ποταμό Χάλαρα · από εκεί συνεχίζει κατά μήκος του προαναφερόμενου ποταμoύ, με ανατολική, βόρειο-
ανατολική και νότιο-ανατολική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Λούρες της Περνερής¨, 
¨Κοκκινόκρεμμος¨, ¨Μερσίνι¨, ¨Βούππος¨, Χελιδωνιές¨, ¨Μέλανοι¨, ¨Ξωπέρβολα¨, ¨Χάλαντρα¨, ¨Αθκιακερή¨,  
¨Κοκκινόκρεμμος¨ και ¨Μερικιά¨, μέχρι τη συμβολή με το χωματόδρομο, στη τοποθεσία ¨Μοσφιλιερή¨· από εκεί, 
συνεχίζει κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, με νότιο-δυτική, νότιο-ανατολική, και νότιο-δυτική 
κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Κουτσουππιές¨ και ¨Βρυσσιά¨, μέχρι τη συμβολή με το κύριο και 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Χούλου - Στατός (100μ. περίπου, δυτικά από το αργάκι της ¨Άνεγρης¨)· και από εκεί 
συνεχίζει κατά μήκος του προαναφερόμενου κύριου δρόμου με βόρειο-δυτική, δυτική, και νότιο-δυτική 
κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Μαραθόβουνος¨, ¨Κοκκινόμουττη¨, ¨Δυό Μοσφιλιές¨, ¨Λαξιά του 
Βαρισειώτη, ¨Σταυρί¨, ¨Βρύσι του Αλή¨, ¨Μακριές Στελέχες¨,  ¨Λούρες του Ξένου, ¨Φασσόστημα¨ και ¨Τρεμίθες¨, 
μέχρι το σημείο της αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αρ. 7538. 

133. Το όριο της περιοχής ξεκινά από τη κοινότητα Κάθικα, στη συμβολή του κυρίου δρόμου Πέγειας-Πόλης 
Χρυσοχούς με το χωματόδρομο, στη τοποθεσία ¨Σεντούκια¨· από εκεί προχωρεί κατά μήκος του 
προαναφερόμενου χωματόδρομου, με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Γάνοι¨ και 
¨Αρπάλης¨ μέχρι τη συμβολή με το αργάκι, σε απόσταση 525μ. περίπου· από εκεί συνεχίζει με δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του αργακιού για 230μ. περίπου, και μετά συνεχίζει με βόρειο-δυτική κατεύθυνση, σε 
ευθεία γραμμή, για 210μ. περίπου, μέχρι το χωματόδρομο, στη τοποθεσία ¨Πραστιόν¨· από  εκεί συνεχίζει κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση περνώντας από τη τοποθεσία 
¨Βασιλικόν¨, μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Αρπάλη· από εκεί συνεχίζει με βόρειο-
ανατολική κατεύθυνση μέχρι το σταυροδρόμι, σε απόσταση 100μ. περίπου· από εκεί συνεχίζει κατά μήκος της 
οδού Τρυγωνιών, με ανατολική και βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, μέχρι άλλο σταυροδρόμι, στη τοποθεσία 
¨Γερόκαμπος¨, σε απόσταση 680μ. περίπου· και από εκεί συνεχίζει κατά μήκος της Λεωφόρου Παναγίας  
Ευαγγελίστριας, η οποία στη πορεία μετονομάζεται σε Λεωφόρο Αγίου Υπατίου και μετά σε Λεωφόρο Άκη 
Κλεάνθους, με νότια, νότιο-δυτική και δυτική κατεύθυνση περνώντας από τις τοποθεσίες ¨Κάτω Φρακτή¨, 
¨Λάκκος¨, ¨Βρυτούρα¨, ¨Χοιρογουμάς¨ (όπου περνά τη συμβολή με το Μονοπάτι της Φύσης ¨Αγίασμα¨)  και 
¨Κορωνιά¨ μέχρι το σημείο της αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αρ. 7567. 

134. Το όριο της  περιοχής αρχίζει από τον πυρήνα της κοινότητας  Επισκοπής, στη συμβολή των δρόμων, οδός 
Ανεξαρτησίας και οδός 25ης Μαρτίου, με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της οδού 25ης Μαρτίου, 
περνώντας από τη τοποθεσία “Κιτρικά”, μέχρι τη συμβολή με τον ποταμό “Έζουσα” και τον χωματόδρομο που 
βρίσκεται στην κοίτη αυτού· από εκεί συνεχίζει με νότια κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, 
περνώντας από τις τοποθεσίες “Τραπεζίτης”, “Κοκκινόκρεμμος”, “Χαλοσπιτιές”, “Σκωροβούνια” και 
“Καπνοπούγκης”, μέχρι τη συμβολή με το Ευρωπαϊκό μονοπάτι, το αργάκι και τη διασταύρωση με τον 
χωματένιο δρόμο, στη τοποθεσία “Δυό Ποταμοί”· από εκεί συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
προαναφερόμενου χωματόδρομου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Αλώνια Αφεντικά” και “Ελιά του Γιάππα”, 
μέχρι την διασταύρωση στη τοποθεσία “Ασπροχώματα”· από εκεί συνεχίζει με νότιο-δυτική κατεύθυνση, στον 
προαναφερόμενο χωματόδρομο, διασταυρώνει το Αργάκι του Καραγιάννη και συνεχίζει με την ίδια κατεύθυνση, 
στον ίδιο πάντα δρόμο, περνώντας από τις τοποθεσίες  “Σαλάμ Αλέκκομ”, και “Ελιά της Μοίρας”, μέχρι τη 
διασταύρωση με το Αργάκι των Κλημάτων, στη τοποθεσία “Λειβάδι”· από εκεί συνεχίζει με νότια κατεύθυνση 
πάντα στον ίδιο δρόμο, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Σιακκάς”· από εκεί συνεχίζει με 
δυτική κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, κατά μήκος της τοποθεσίας “Σιακκάς” και “Πεζούλι”, 
μέχρι τη συμβολή με το Ευρωπαϊκό μονοπάτι, στη τοποθεσία “Βρύση”· από εκεί συνεχίζει με βόρεια 
κατεύθυνση στο προαναφερόμενο μονοπάτι, διασταυρώνει το αργάκι και συνεχίζει μέχρι τη πρώτη 
διασταύρωση, στη τοποθεσία “Πηγάδια”, όπου στην νότιο-ανατολική μεριά της, βρίσκεται μία πηγή· από εκεί 
συνεχίζει με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του χωματόδρομου, περνώντας από τις τοποθεσίες 
“Ξάλωνα” και “Δρύς του Ζαννέττου”, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο στη τοποθεσία “Νισκιόπετρα”· από 
εκεί συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του προαναφερόμενου δρόμου, μέχρι τη συμβολή με τον 
κύριο και ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πάφου-Eπισκοπής· από εκεί συνεχίζει με ανατολική και βόρεια κατεύθυνση 
στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο (οδός Δημοκρατίας), περνώντας από τις τοποθεσίες 
“Τερατσιά του Κώστα”, “Ασπροχώματα”, “Μούττη του Κρεμμού” και “Κρεμμός”, μέχρι τη συμβολή με τις οδούς 
Σάββα Κάττου και 1ης Οκτωβρίου, στο πυρήνα της κοινότητας· από εκεί συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση, 
στον προαναφερόμενο δρόμο, μέχρι τη συμβολή με την οδό Ανεξαρτησίας· και από εκεί συνεχίζει με νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος της προαναφερόμενης οδού, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7648. 

135. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την νότιο-ανατολική πλευρά της κοινότητας Κρίτου Μαρόττου, στη συμβολή 
του κύριου και ασφαλτοστρωμένου δρόμου Άγιου Δημητριανού – Ασπρόγια (Φράγμα Κανναβιού)- Πάνω 



Παναγιά, με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στον πυρήνα της κοινότητας, στη τοποθεσία 
“Χαλόσπιτα”· από εκεί, με βόρειο-δυτική κατεύθυνση, διασταυρώνει το Αργάκι του Σκοτωμένου, και συνεχίζει 
μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, και το αργάκι, στη τοποθεσία “Ευρετή”· από εκεί συνεχίζει με βόρειο-
δυτική κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, για περίπου 1500μέτρα, περνώντας από τις 
τοποθεσίες “Κονταράδες”, “Αλώνια”, “Παραρκά” και “Μούττη του Κατσουλλόραχου” (παρά το Αργάκι των 
Διαλών), και “Ελιές της Μαμμούς” (παρά το Αργάκι του Μέσα Πόρου), μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο 
(που οδηγεί από τον πυρήνα της κοινότητας Κρίτου Μαρόττου στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αναδιού-Κρίτου 
Μαρόττου), στη τοποθεσία “Κοκκινομοσφιλιές”· από εκεί συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση στον προαναφερόμενο 
χωματόδρομο, περνώντας από τη τοποθεσία “Άγιος Μάμας” (όπου είναι και τα ερείπια της ομώνυμης 
εκκλησίας), διασταυρώνει το αργάκι, και συνεχίζει πάντα στον ίδιο δρόμο, περνώντας από τη τοποθεσία 
“Καρύν”, μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αναδιού-Κρίτου Μαρόττου, στη τοποθεσία 
“Πυκνοπίτυα”· από εκεί συνεχίζει με νότιο-ανατολική κατεύθυνση στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο, περνώντας από τη τοποθεσία “Αλωνούδι”, διασταυρώνει το Αργάκι του Καρυδιού και συνεχίζει, με νότια 
κατεύθυνση, πάντα στον ίδιο δρόμο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Κούντουρη”, “Σπήλιος του Καρυδιού” και 
“Μαύρα Χώματα”, μέχρι τη συμβολή με τον κύριο και ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πάνω Παναγιά- Ασπρόγια 
(Φράγμα Κανναβιού)- Κρίτου Τέρρα, στη τοποθεσία “Καλάθες”· και από εκεί συνεχίζει με νότιο-δυτική 
κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο κύριο δρόμο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Καλάθες”, “Ραχόβουνος”, 
“Κλίματα” και “Χαλόσπιτα”, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7649. 

136. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον πυρήνα της κοινότητας Κανναβιού-Μελαμιού, στον δρόμο Κανναβιού-
Μελαμιού- Κρίτου Μαρόττου, μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Χρυσοστόμου· από εκεί με νότια 
κατεύθυνση μπροστά από το νεκροταφείο, και στη συνέχεια δυτική και βόρειο-δυτική κατεύθυνση, στον πιο 
πάνω δρόμο, και κατά μήκος του Αργακιού της Βρύσης περνώντας από τις τοποθεσίες “Αππής”, “Κουντούρες” 
και “Φερρού”, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο στη τοποθεσία “Χαλοσπιτιές”· από εκεί συνεχίζει με 
ανατολική και βόρεια κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, μέχρι τη συμβολή με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που έρχεται από τον πυρήνα της κοινότητας Κρίτου Μαρόττου· από εκεί συνεχίζει με 
ανατολική, νότιο-ανατολική και βόρεια κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, 
περνώντας από τις τοποθεσίες “Αθασούδι”, “Κονταράδες”, “Κάμπος”, “Πεύκος” και “Ευρετή”, διασταυρώνει το 
Αργάκι του Σκοτωμένου, και συνεχίζει με νότιο-ανατολική κατεύθυνση, στον ίδιο πάντα δρόμο, μέχρι τη 
συμβολή με  τον κύριο και ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πάνω Παναγιά- Ασπρόγια (Φράγμα Κανναβιού)- Άγιο 
Δημητριανό, στη τοποθεσία “Χαλόσπιτα”· από εκεί συνεχίζει με νότιο-δυτική και νότια κατεύθυνση, στον 
προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Αλώνια” και “Ανάολος”, μέχρι τη 
συμβολή με τον τσιμεντένιο δρόμο που οδηγεί κατευθείαν στο νεκροταφείο και την εκκλησία του Αγίου 
Χρυσοστόμου, και που βρίσκεται 75 μέτρα περίπου πριν από τη διασταύρωση με το Αργάκι της Βρύσης· και 
από εκεί, συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, στον πιο πάνω τσιμεντένιο δρόμο, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7650. 

137. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την ανατολική πλευρά της κατοικημένης περιοχής, της κοινότητας Γιόλου, από 
τον κύριο δρόμο Πάφου-Πόλης, (οδός Λεωφόρου Ανεξαρτησίας), στη συμβολή με τον δρόμο οδός Ιάκωβου 
Πατάτσου· από εκεί, με νότιο-ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της οδού Ιακώβου Πατάτσου, που στη πορεία 
γίνεται χωματόδρομος, περνώντας από τις τοποθεσίες “Τερατσιές” και “Κουγκουλλής”, διασταυρώνει το αργάκι 
και συνεχίζει μέχρι το δίστρατο· από εκεί συνεχίζει με νότια κατεύθυνση, στον χωματόδρομο, περνώντας από 
την τοποθεσία “Ανάολος”, και στη συνέχεια με ανατολική κατεύθυνση, στον ίδιο πάντα δρόμο, περνώντας 
βόρεια από τα ερείπια του παλιού εξωκκλησιού του Αγίου Γεωργίου, κατά μήκος της τοποθεσίας “Μούντικο”, 
μέχρι τη διασταύρωση με το αργάκι, στη τοποθεσία “Σχίστρα”· από εκεί συνεχίζει με νότια κατεύθυνση κατά 
μήκος του προαναφερόμενου αργακιού, περνώντας από την τοποθεσία “Βουνάριν”, μέχρι τη συμβολή με τον 
χωματόδρομο· από εκεί συνεχίζει με δυτική και νότιο-δυτική κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, 
περνώντας από τη τοποθεσία “Μαζούτταινα”, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο Στρουμπί-Γιόλου· από 
εκεί συνεχίζει με βόρειο-δυτική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες “Μαζούτταινα”, “Κάσκαινα”, 
“Τσιφλίτζια” και “Βάτενες”, όπου ο δρόμος γίνεται ασφαλτοστρωμένος (οδός Ευαγόρα Παλλικαρίδη), και 
συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση στον ίδιο, ασφαλτοστωμένο δρόμο, περνά το γήπεδο της κοινότητας (που 
βρίσκεται στα ανατολικά), και συνεχίζει μέχρι τη συμβολή με τον κύριο δρόμο Πάφου-Πόλης, οδός Λεωφόρου 
Ανεξαρτησίας· και από εκεί συνεχίζει με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7651. 

138. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Ακουρσού-Κάθηκα με τον χωματόδρομο, στη 
τοποθεσία “Ιτζιμί” και “Τρεμιθάρκα”· από εκεί, με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του 
προαναφερόμενου χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες “Βουρνί”, “Καυκάλλες” και “Λούρες του 
Καραβά”, μέχρι την διασταύρωση με τον χωματόδρομο Ακουρσού-Κάθηκα, που οδηγεί στο ξωκλήσι του Αγίου 
Γεωργίου· από εκεί συνεχίζει με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του προαναφερόμενου χωματόδρομου, που 
περνά από τις τοποθεσίες “Μαζί” και “ Εδρύς ” μέχρι το δίστρατο· από εκεί συνεχίζει με νότιο-δυτική κατεύθυνση 
στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, περνώντας από τη τοποθεσία “Μαζί” μέχρι τη συμβολή με τον 
χωματόδρομο στη τοποθεσία “Καλόγεροι”· από εκεί συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση στον προαναφερόμενο 
χωματόδρομο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Κάμπος” και “Γρύες”, μέχρι τη συμβολή με το “Αργάκι Των 
Αππηδιών”· από εκεί συνεχίζει με νότια κατεύθυνση, στον ίδιο χωματόδρομο, περνώντας από τη τοποθεσία 
“Βουνάρι”, μέχρι τη συμβολή με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία “Βούναροι του Ζαυλού”· από εκεί συνεχίζει 
με δυτική και βόρεια κατεύθυνση, πάντα στον ίδιο χωματόδρομο, κατά μήκος της τοποθεσίας “Βούναροι του 



Ζαυλού”, μέχρι τη συμβολή με το αργάκι “Αμπέλι του Ζεγκή”· από εκεί συνεχίζει με νότιο-δυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του ίδιου χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή με τον κύριο δρόμο Ακουρσού-Κάθηκα· και από εκεί 
συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση στον προαναφερόμενο κύριο δρόμο, περνώντας από τη τοποθεσία 
“Τρεμιθάρκα”, μέχρι το σημείο της αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7652. 

139. Το όριο της περιοχής ξεκινά από το βόρειο μέρος του Δήμου Πέγειας, στη διασταύρωση του ΕυρωπαÀκού 
μονοπατιού/χωματόδρομου (που βρίσκεται κατά μήκος της ακτογραμμής, και του χωματόδρομου Πέγειας-Κάτω 
Αρώδες, στη τοποθεσία “Φοινιτζιά”· από εκεί, με νότιο-ανατολική κατεύθυνση στον χωματόδρομο Πέγεια-Κάτω 
Αρώδες, περνώντας από τις τοποθεσίες “Μεταξάς, και “Κάλαμος”, και συνεχίζει, με βόρεια και ανατολική 
κατεύθυνση, στον ίδιο πάντα χωματόδρομο, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο στη τοποθεσία “Βέρικον”· 
από εκεί συνεχίζει με νότιο-ανατολική, νότιο-δυτική, νότιο-ανατολική και ξανά νότιο-δυτική κατεύθυνση, κατά 
μήκος των τοποθεσιών “Βέρικον”, “Κόκκινα”,“Γαΐδουρόμαντρα”, “Τρυπημένη”, διασταυρώνει το Αργάκι 
Τρυπημένος, και συνεχίζει, στον ίδιο δρόμο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Τριμιθόκαμπος” και “Βικλάριν”, 
μέχρι τη συμβολή με το Ευρωπαϊκό μονοπάτι/χωματόδρομο· από εκεί συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση στο 
προαναφερόμενο μονοπάτι/χωματόδρομο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Βαρτινιέρης”,  “Λούρες του Άη 
Θόδωρου” (όπου είναι και τα ερείπια της εκκλησίας του Άη Θόδωρου), και “Βασινάριν”, μέχρι τη συμβολή με το 
αρχικό Ευρωπαϊκό μονοπάτι/χωματόδρομο, και τον Άσπρο Ποταμό· και από εκεί συνεχίζει με βόρεια 
κατεύθυνση κατά μήκος του προαναφερόμενου και αρχικού μονοπατιού/χωματόδρομου, παράλληλα με την 
ακτογραμμή, περνώντας από τις τοποθεσίες “Κοκκινοκούρουκλος”, “Απριλλόκαμπος”, “Σκαλί της Ρκάς”, “Άγιοι 
Φανέντες” και “Μυλοκοπτσιόν”, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7653. 

140. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την ανατολική πλευρά της παλαιάς κοινότητας Θελέτρα, στη συμβολή του 
κύριου και ασφαλτοστρωμένου δρόμου της κοινότητας με τον δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο της 
κοινότητας· από εκεί, με νότιο-ανατολική κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο κύριο δρόμο, περνώντας από τις 
τοποθεσίες “Ανέγεια”, “Κανάδες”, διασταυρώνει το Αργάκι του Στερατζιού, και συνεχίζει, με ανατολική 
κατεύθυνση, στον ίδιο πάντα δρόμο, περνώντας από τη τοποθεσία “Λιθίνιν”, διασταυρώνει το Αργάκι της 
Χαλίνας, και μετά, συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, πάντα στον ίδιο δρόμο, μέχρι τη συμβολή με τον 
χωματόδρομο, που βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων περίπου, από τη διασταύρωση με το προαναφερόμενο 
αργάκι· από εκεί, συνεχίζει με νότια κατεύθυνση στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, παράλληλα με το  
Αργάκι της Χαλίνας, περνώντας από τις τοποθεσίες “Αλουπόφουρνος”,  “Λαπσιά”, όπου διασταυρώνει και το 
Αργάκι της Λαπσιάς, “Ζωγράφου” και “Αλινιές”, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, ο οποίος βρίσκεται στην 
ίδια ευθεία και σε απόσταση 280 μέτρων περίπου, από τα ερείπια της εκκλησίας του Αρχιστράτηγου· από εκεί 
συνεχίζει με βόρειο-δυτική, νότια και δυτική κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, περνώντας από 
τη τοποθεσία “Χαλίνα”, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο που ξεκινά από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Στρουμπί-Κάθικα, και καταλήγει στον κύριο και ασφαλτοστρωμένο δρόμο που ενώνει τη παλαιά κοινότητα 
Θελέτρας με τη νέα (δρόμος Κάθικα-Γιόλου)· από εκεί συνεχίζει με βόρειο-δυτική και βόρεια κατεύθυνση στον 
προαναφερόμενο χωματόδρομο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Τραχιά”, “Φυλλαρούπια”, “Κατσίρης” και 
“Στεράτζιν”, όπου διασταυρώνει το Αργάκι του Στερατζιού, και συνεχίζει με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, στον 
ίδιο δρόμο, μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο· από εκεί συνεχίζει με βόρειο-ανατολική και 
βόρεια κατεύθυνση στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Παναγίας Χρυσελεούσης, 
περνώντας από τις τοποθεσίες “Θεσποτικά”, “Πίπευκος”, “Πλευρά”, “Τερατσίθκια”,  “Σπήλιοι”, “Γάστρα” και 
“Σταυρός”, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο· και από εκεί, συνεχίζει με νότια κατεύθυνση, πάντα στον ίδιο 
δρόμο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Σταυρός”, “Φαλακροί”, “Γάστρα”, “Άγιος Ηλίας”, όπου είναι και το 
ομώνυμο εκκλησάκι, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7654. 

141. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την νότιο-ανατολική πλευρά της κοινότητας Γαλαταριάς, μπροστά από το 
κοιμητήριο, στη συμβολή του χωματόδρομου Σαλαμιού-Γαλαταριά και του χωματόδρομου που οδηγεί στα 
ερείπια της εκκλησίας της Παναγίας Γαλατούσας· από εκεί συνεχίζει με βόρεια και βόρειο-ανατολική κατεύθυνση 
στον προαναφερόμενο χωματόδρομο (που μετά γίνεται ασφαλτοστρωμένος και μετά ξανά χωματόδρομος), 
κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του πυρήνα της κοινότητας, περνώντας από τις τοποθεσίες “Γλυνάλλιν”, 
“Λούρες” και “Βρύση”, μέχρι τη συμβολή με το αργάκι στη τοποθεσία “Κόννος”· από εκεί συνεχίζει με νότιο-
ανατολική κατεύθυνση, στον ίδιο πάντα χωματόδρομο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Δρύς του Βκονή”, 
“Ασπρολάονον”, “Τρίμιθος”, “Καμπίτης”, “Στρογγυλή”, και “Ελιές του Μάρκου”, μέχρι τη συμβολή με τον 
χωματόδρομο (που είναι και Ευρωπαϊκό μονοπάτι), στη τοποθεσία “Λίμνες”· από εκεί συνεχίζει με δυτική και 
βόρειο-δυτική κατεύθυνση στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, κατά μήκος της τοποθεσίας “Λίμνες”, μέχρι τη 
συμβολή με άλλο χωματόδρομο (που επίσης είναι Ευρωπαϊκό μονοπάτι), και τη διασταύρωση με το αργάκι· 
από εκεί συνεχίζει με νότια και βόρειο-δυτική κατεύθυνση, στον χωμάτινο δρόμο,  μέχρι τη διασταύρωση με 
άλλο αργάκι, στη τοποθεσία “Δρύς”·από εκεί συνεχίζει με νότια και δυτική κατεύθυνση, πάντα στον χωμάτινο 
δρόμο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Νικήτας” και “Ελιούδκια”, μέχρι τη διασταύρωση με το αργάκι και τη 
συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Σαλαμιού-Γαλαταριάς, στη τοποθεσία “Περναρούδκια”· από εκεί 
συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, διασταυρώνει ακόμα ένα 
αργάκι και μετά συνεχίζει με βόρεια και δυτική κατεύθυνση, στον ίδιο πάντα δρόμο, περνώντας από τη 
τοποθεσία “Χαλόσπιτα” μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο· από εκεί συνεχίζει με βόρειο-ανατολική, 
βόρειο-δυτική και νότιο-δυτική κατεύθυνση, πάντα στον ίδιο δρόμο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Μοσφιλιά” 
και “Εξωπέρβολα”, μέχρι τη συμβολή με το Ευρωπαϊκό μονοπάτι στη τοποθεσία “Χολέτρες”· από εκεί προχωρεί 



με βόρεια κατεύθυνση, πάντα στον ίδιο δρόμο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Μοσφίλι” και “Λίμναρος”, μέχρι 
το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7655. 

142. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη δυτική πλευρά της κατοικημένης περιοχής της κοινότητας Ίνειας, στη 
συμβολή του χωματόδρομου Ίνειας-Λάρας, με τον χωματόδρομο Κάτω Αρόδες-Ίνεια (που έρχεται από τη 
τοποθεσία “Κόννοι”, στη τοποθεσία “Κάτω Αλικού ”· από εκεί συνεχίζει με νότιο-δυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του προαναφερόμενου χωματόδρομου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Αρκοσυτζιά” και “Φιλημένη”, περνά 
μπροστά από τη πηγή (η οποία βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του δρόμου), διασταυρώνει τα αργάκια (που 
καταλήγουν στο Αργάκι της Αρκοσυτζιάς), στις τοποθεσίες “Κόννοι” και “Καρβανιέρηδες” και συνεχίζει μέχρι τη 
διασταύρωση με το Ευρωπαϊκό μονοπάτι/χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Ασπρίπετρα”· από εκεί συνεχίζει με 
βόρειο-δυτική, δυτική και νότια κατεύθυνση, στο προαναφερόμενο μονοπάτι/χωματόδρομο, περνώντας από τις 
τοποθεσίες “Ασπρίπετρα” και “Φουρνίν”, μέχρι τη διασταύρωση με το αργάκι που καταλήγει στον Ποταμό του 
Πελαΐτη· από εκεί συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση, στο ίδιο πάντα μονοπάτι/χωματόδρομο, περνώντας από τις 
τοποθεσίες “Κούρβελλος”, “Λιμνίν” και “Μιάλα Χωράφια”· εκεί το μονοπάτι/ χωματόδρομος σταματά και 
συνεχίζοντας πάντα στην ίδια κατεύθυνση, διασχίζει τα χωράφια για 185 μέτρα περίπου, μέχρι το 
μονοπάτι/χωματόδρομο· από εκεί συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, στο προαναφερόμενο 
μονοπάτι/χωματόδρομο, μέχρι τη διασταύρωση με τον Ποταμό του Πελαΐτη, και μετά, συνεχίζει με δυτική και 
βόρεια κατεύθυνση, στον ίδιο πάντα δρόμο, περνώντας από τη τοποθεσία “Ραχόβουνος” μέχρι τη συμβολή με 
τον χωματόδρομο Ίνειας-Λάρα· από εκεί συνεχίζει με ανατολική και βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, στον 
προαναφερόμενο χωματόδρομο ,για 1100μέτρα, περίπου, περμώντας από τις τοποθεσίες “Άσπρα Λιθάρκα” και 
“Καρούζης”, μέχρι τη συμβολή με το Ευρωπαϊκό μονοπάτι· από εκεί συνεχίζει με βόρειo-δυτική και βόρειο-
ανατολική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες “Μαζερή”, “Κουφές” και “Κάτω Μάντρες”, μέχρι τη 
συμβολή με τον Ποταμό του Άσπρου Κλιμάτου· από εκεί συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
προαναφερόμενου ποταμού, μέχρι τη συμβολή με τον Ποταμό του Καρπασίτη· από εκεί συνεχίζει με βόρεια 
κατεύθυνση, κατά μήκος του προαναφερόμενου ποταμού, περνώντας από τις τοποθεσίες “Άσπρον Κλίμα” και 
“Κοιλάδα”, μέχρι τη συμβολή με το Αργάκι των Κουρτουνιών και τον χωματόδρομο· από εκεί συνεχίζει με νότιο-
δυτική και δυτική κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, κατά μήκος των τοποθεσιών “Κοιλάδα” και 
“Πομός”, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο· από εκεί συνεχίζει με βόρειο-ανατολική και βόρεια 
κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Πομός” και “Καρπασίτης”, 
μέχρι τη συμβολή με το Ευρωπαΐκό μονοπάτι/χωματόδρομο· από εκεί συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση, 
διασταυρώνει τον Ποταμό του Καρπασίτη, περνά από τις τοποθεσίες “Μούττη του Κρεμμού” και “Περδικιές” 
μέχρι τη τοποθεσία “Λιτσόπετρα”· από εκεί, συνεχίζει με νότιο-ανατολική κατεύθυνση, πάντα στον ίδιο δρόμο, 
περνώντας από τη τοποθεσία “Καμάρες”, “Καλάμιν”, “Μελίσσια”, “Έσσω Κουδουμένη” και “Κουδουμένη”, μέχρι 
τη συμβολή με τον χωματόδρομο Ίνειας-Λάρα, στη τοποθεσία “Ολής”·  και από εκεί, συνεχίζει με ανατολική και 
νότιο-ανατολική κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες “Ολής” και “Παραθυρούθκια”, μέχρι το σημείο της 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7656. 

143. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που διασχίζει την κοινότητα 
Πάνω Αρόδες, με τον χωματόδρομο που περνά μπροστά από την εκκλησία του Άγιου Καλαντίονα· από εκεί με 
βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του προαναφερόμενου ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη 
συμβολή του με άλλον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 330 μέτρων περίπου, στη τοποθεσία “Άγιος 
Κωνσταντίνος”· από εκεί συνεχίζει με νότιο-ανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του προαναφερόμενου 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που στη συνέχεια γίνεται χωμάτινος, περνώντας από τις τοποθεσίες “Πλακί”, 
“Λουκκάρια”, “Βούλλοστρον” και “Αμπέλια” μέχρι την συμβολή με χωματόδρομο, 35 μέτρα πρίν το δίστρατο, στη 
τοποθεσία “Μελής”· από εκεί συνεχίζει με δυτική και νότιο-δυτική κατεύθυνση στον προαναφερόμενο 
χωματόδρομο, περνώντας από τη τοποθεσία “Λαόνι”, μέχρι την επόμενη διασταύρωση· από εκεί συνεχίζει με 
βόρεια κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο και το Αργάκι του Στενού· από εκεί συνεχίζει με 
δυτική κατεύθυνση μέχρι τη συμβολή με τον αρχικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που διασχίζει την κοινότητα· και 
από εκεί συνεχίζει στον προαναφερόμενο, αρχικό, ασφαλτοστρωμένο δρόμο με βόρεια και βόρειο-ανατολική 
κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες “Τσουρούλλια”, “Πλακί”, “Λούκκος”, “Ροδιά” και “Περβόλια της 
βρύσης”, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7657. 

144. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση της οδού Δημήτρη Παπαμιλτιάδους με την οδό Κορυτσά , 
της κοινότητας Αργάκας, στη τοποθεσία “Τουφεκκού”· από εκεί, με νότιο-ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της 
πρώτης οδού, μέχρι το δίστρατο· από εκεί συνεχίζει με νότια κατεύθυνση, στην οδό Καραμαλλή,  κατά μήκος 
των τοποθεσιών “Μουτταλλούθκια” και “Βρυσούθκια ”, περνά την υδατοδεξαμενή, που βρίσκεται στα ανατολικά 
του δρόμου και συνεχίζει, πάντα στον ίδιο δρόμο, μέχρι το δίστρατο, όπου περνά και το αργάκι “Βαθινή”, στην 
ομώνυμη τοποθεσία, της κοινότητας Μακούντα· από εκεί συνεχίζει με νότιο-δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
χωματόδρομου, παρά το προαναφερόμενο αργάκι, μέχρι τη συνάντηση με το ποταμό “Μακούντα”· από εκεί 
συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση, στον ίδιο χωματόδρομο, παρά τη κοίτη του ποταμού, περνώντας από τη 
τοποθεσίες “Μούτσουρος” και “Κρομμυδερή”, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο· από εκεί συνεχίζει με 
βόρεια κατεύθυνση στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, μέχρι το δίστρατο· από εκεί συνεχίζει με βόρειο-
ανατολική και βόρεια κατεύθυνση, για ακόμα 75 μέτρα, περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, οδός 
Ανδρέα Παπανδρέου· από εκεί συνεχίζει με ανατολική και βόρεια κατεύθυνση, περνώντας από τη τοποθεσία 
“Κοσσινάδες”, μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Κορυτσά, της κοινότητας Αργάκα· και 



από εκεί συνεχίζει με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του προαναφερόμενου ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7658. 

145. Το όριο αρχίζει από τον πυρήνα της κοινότητας Νέο Χωριό, στη συμβολή του κύριου και ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου οδός Ηλία Ταύρου με τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους οδός Βάσου Παναγή και Γεώργιου 
Παρασκευά, μπροστά από το Κοινοτικό Συμβούλιο Νέου Χωριού· από εκεί, με νότιο-δυτική και δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος της οδού Γεώργιου Παρασκευά, περνώντας μπροστά από την εκκλησία του Αγίου 
Μηνά, μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο οδός Λαπήθου και τον χωματόδρομο· από εκεί 
συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση στον χωματόδρομο, για 870 μέτρα περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες 
“Βούρνες”, “Καυκάλλα” και “Κοιλάδιν”, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο· από εκεί συνεχίζει με βόρεια 
κατεύθυνση στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Κοιλάδιν”, “Πευκερόν” και 
“Περνιά της Χιόνας”, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Σκάλα”· από εκεί συνεχίζει με 
νότιο-ανατολική κατεύθυνση στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, για περίπου 290 μέτρα, μέχρι τη συμβολή 
με τον χωματόδρομο και το αργάκι· από εκεί συνεχίζει με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση στο αργάκι, για περίπου 
260 μέτρα, μέχρι τη συμβολή με το Αργάκι των Λυκόβρυσσων· από εκεί συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση στο 
αργάκι, για 535μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο/μονοπάτι  στη τοποθεσία 
“Γερακοφουλιές”· από εκεί συνεχίζει με νότιο-ανατολική, βόρειο-ανατολική και ξανά νότιο-ανατολική κατεύθυνση 
στον προαναφερόμενο χωματόδρομο/μονοπάτι, περνώντας από τις τοποθεσίες “Ευρετάδες” και “Αγνάδες”, 
μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο οδός Ηλία Ταύρου· και από εκεί συνεχίζει με νότιο-
ανατολική κατεύθυνση στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, περνώντας από τις τοποθεσίες 
“Αγριομελίσσι” και “Παλιοχάνουτα”  μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7659. 

146. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον πυρήνα της κοινότητας Αξύλου, από το δίστρατο, που βρίσκεται στη 
βόρειο-δυτική γωνία του μουσουλμανικού κοιμητηρίου, με ανατολική, βόρεια, νότιο-ανατολική, ανατολική και 
έπειτα βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στη κοινότητα Ελεδιού, περνώντας από τις 
τοποθεσίες “Γριναλλούδιν” και “Πλευρά”, διασχίζει το πυρήνα της κοινότητας Ελεδιού, μέχρι τη συμβολή με τον 
κύριο δρόμο της κοινότητας, που περνά βόρεια από το τέμενος, και ο οποίος οδηγεί στην κοινότητα Αμαργέτη· 
από εκεί συνεχίζει με ανατολική και έπειτα με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του προαναφερόμενου 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Καλαϊτζί, “Μερσινούδι”, και “Ευρετούρες”, μέχρι τη 
συμβολή του με τον κύριο και  ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αγίας Βαρβάρας-Πεντάλιας· από εκεί συνεχίζει με 
νότια και νότιο-δυτική κατεύθυνση στον προαναφερόμενο κύριο δρόμο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Χαλί 
Λάνζος”, “Γαραούδι” και “Ζεμπίλι”, μέχρι τη πρώτη διασταύρωση στη κοινότητα Αξύλου, στη τοποθεσία 
“Βουνός”· από εκεί συνεχίζει με βόρειο-δυτική κατεύθυνση, προς τον πυρήνα της κοινότητας Αξύλου,  
περνώντας από τις τοποθεσίες “Βουνός”, “Αμπέλια του Βουνού” και “Αμπέλια”, μέχρι σημείο της αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7660. 

147. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την νότια πλευρά του πυρήνα της κοινότητας Λεμώνα, στη συμβολή του 
κύριου και ασφαλτοστρωμένου δρόμου Χούλου-Αμαργέτη, με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που βρίσκεται σε 
απόσταση 100μέτρα περίπου, νότια από την εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, και που οδηγεί στον κύριο και 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Λεμώνας-Χούλου· από εκεί, με νότια κατεύθυνση στον κύριο και ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο Χούλου-Αμαργέτη, για περίπου 965μέτρα, περνώντας από τις τοποθεσίες “Εξωπέρβολα”, “Κοκκινόγια”, 
“Εξάλωνα” και “Μεριτζιές”,  μέχρι τη διασταύρωση με το Αργάκι των Νισκιών· από εκεί συνεχίζει, πάλι με νότια 
κατεύθυνση, κατά μήκος της κοίτης του προαναφερόμενου αργακιού, περνώντας από τις τοποθεσίες 
“Κοπρικάνες”, “Ασώματος”, και “Κόνναινα”, περνά τη συμβολή με το Αργάκι της Στέρνας, και συνεχίζει, πάντα με 
νότια κατεύθυνση, στο ίδιο αργάκι,  για περίπου 270 μέτρα μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, στη 
τοποθεσία “Βατερόν”· από εκεί συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση, πάντα κατά μήκος της κοίτης του ιδίου 
αργακιού, περνώντας από τη τοποθεσία “Λούρα του Ασώματου”, μέχρι τη συμβολή  με τον χωματόδρομο 
Αμαργέτη-Κούρδακα· από εκεί, συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, 
περνώντας από τις τοποθεσίες “Λαγούμια”, “Χογλακούρα”, “Λίμνες” και “Ξυλά”, παράλληλα με τον ποταμό 
“’Εζουσα”, περνά τη συμβολή με τον χωματόδρομο που οδηγεί προς τη κοινότητα Λεμώνα, και συνεχίζει με 
δυτική και βόρεια κατεύθυνση, στον ίδιο χωματόδρομο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Κοκκινίν”, “Αμμουδιές” 
και “Άμμος”, πάντα παράλληλα με τον ποταμό Έζουσα, μέχρι τη συμβολή με τον κύριο και ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο Λετύμβου-Λεμώνα· από εκεί, συνεχίζει με βόρειο-ανατολική κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο κύριο 
και ασφαλτοστρωμένο δρόμο, για περίπου 250μέτρα, κατά μήκος της τοποθεσίας “Πύργορος” μέχρι τη συμβολή 
με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στον κύριο και ασφαλτοστρωμένο δρόμο Χούλου-Αμαργέτη · από 
εκεί συνεχίζει με ανατολική και βόρειο-ανατολική κατεύθυνση στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, 
για 1070μέτρα περίπου,  περνώντας από  τις τοποθεσίες “Καλοσιή”, “Καρκά” και “Γωνιά”, μέχρι τη συμβολή με 
τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην νότια πλευρά της κοινότητας Λεμώνας· και από εκεί συνεχίζει με 
ανατολική κατεύθυνση στον προαναφερόμενο δρόμο, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7661. 

148. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την ανατολική πλευρά της κοινότητας Μεσόγης, στη συμβολή των 
ασφαλτοστρωμένων δρόμων, οδός Μάνας του Νερού, και οδός Ρίσκια, με τον χωματόδρομο, οδός Δυόσμιδων· 
από εκεί, με ανατολική κατεύθυνση, στον χωματόδρομο, διασταυρώνει το Αργάκι της Μάνας του Νερού και 
συνεχίζει με την ίδια κατεύθυνση, στον ίδιο δρόμο, περνώντας από τις τοποθεσίες “Δεσπόταινα” και “Λαονάρι”, 
μέχρι τη διασταύρωση· από εκεί συνεχίζει με νότιο-δυτική κατεύθυνση, στον χωματόδρομο, περνώντας από την 



τοποθεσία “Λαονάρι”, στη κοινότητα Μέσα Χωριού, μέχρι την συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο οδός 
Κώστα Καρνάβαλου, στην τοποθεσία “Λαξίθκια”· από εκεί συνεχίζει με νότιο-δυτική κατεύθυνση στην 
προαναφερόμενη οδό, μέχρι τη συμβολή με την οδό Κώστα Μιασιαούλη και Ντερβής Καβάζογλου· από εκεί 
συνεχίζει με δυτική και βόρεια κατεύθυνση στην προαναφερόμενη οδό μέχρι τη συμβολή με την οδό Νίκου 
Καζαντζάκη· από εκεί συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση στην προαναφερόμενη οδό, μέχρι τη συμβολή με την οδό 
Ανδρέα Παπανδρέου· από εκεί συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση στην προαναφερόμενη οδό, μέχρι τη συμβολή 
με την οδό Γεώργιου Αντωνίου· από εκεί συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση στην προαναφερόμενη οδό, μέχρι τη 
συμβολή με την οδό Δημοσθένη Γεωργίου· από εκεί συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση στην προαναφερόμενη 
οδό, για περίπου 320 μέτρα, περνώντας από την τοποθεσία “Πέτρος”, μέχρι τη διασταύρωση με τον Μεσόγη 
Ποταμό· από εκεί συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της κοίτης του ποταμού, μέχρι τη συμβολή με την 
οδό Μάνας του Νερού και από εκεί συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση, στην προαναφερόμενη οδό, μέχρι το 
σημείο της αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7662. 

149. Η περιοχή αρχίζει από το σταυροδρόμι που βρίσκεται σε απόσταση 175 μέτρων περίπου, βόρειο-ανατολικά, 
από τα ερείπια της Εκκλησίας του Προδρόμου, στην δυτική όχθη του ποταμού “Ξερού”, στα όρια των 
κοινοτήτων Γαλαταριάς-Πενταλιάς, στην τοποθεσία “Πρόδρομος”, και 175 μέτρα περίπου, από την εκβολή του 
Αργακιού του Ελλιοχωρκού, στον ίδιο ποταμό, με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου, 
περνώντας από τις τοποθεσίες “Αρκόκλημα”, “Μυλαντάες”, “Ροθέσια”, και “Μαούτσιου”, συνεχίζει στον ίδιο 
δρόμο, με νότια και βόρεια κατεύθυνση περνώντας από τις τοποθεσίες “Αλωνούδι” και “Μαούτσιου”, μέχρι τη 
τοποθεσία “Στιαδκιά”, συνεχίζει με νότια (όπου μετατρέπεται σε ασφαλτοστρωμένος) και πάλι βόρεια 
κατεύθυνση, περνώντας από τις τοποθεσίες “Βρυσί του Λοή”, “Λίμνη του Σταυκά”, “Σταυροδρόμι”, 
“Καγραμάνος”, “Προταύλακα”, “Κόκκινα”, και μετά συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση, πάντοτε στον ίδιο 
ασφλτοστρωμένο δρόμο, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Κάμπος”· από εκεί συνεχίζει 
με νότιο-ανατολική κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, περνώντας από τις τοποθεσίες 
“Κουβελλόροτσος”, “Κάμπος”, “Αροδαφνούδκια”, “Κουρτελλόροστος”, “Ελιές Παναγιώτισσες”, “Ασιέντρα” και 
“Ρότσος”, μέχρι τη συμβολή με τον ποταμό “Ξερό” και τον χωματόδρομο, στην ανατολική του όχθη· από εκεί 
συνεχίζει με νότια κατεύθυνση στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, κατά μήκος του ποταμού, περνώντας από 
τις τοποθεσίες “Περνερή”, “Μυλαντάες”, “Ακώνι” και “Αρκοελιά”, όπου και διασχίζει τον ποταμό, μέχρι το σημείο 
της αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7663. 

150. Το όριο της περιοχής αρχίζει στη νότιο-δυτική πλευρά της κοινότητας Ίνειας, παρά τον κολπίσκο Κρύος 
Κόλυμπος, στη συμβολή του παραλιακού χωματόδρομου, με άλλον χωματόδρομο, σε απόσταση 500 μέτρων 
περίπου από την ακτή, στη τοποθεσία “Κάψαλα”· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση βόρειο-ανατολική και νότιο-
ανατολική, για 280 μέτρα περίπου, περνώντας από τη τοποθεσία “Xαλόσπιτα”, μέχρι τη συμβολή με τον 
χωματόδρομο, παρά το δασικό ορόσημο με αριθμό 111· από εκεί συνεχίζει στον προαναφερόμενο 
χωματόδρομο, με κατεύθυνση νότιο-δυτική και δυτική, για 450 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον αρχικό 
χωματόδρομο· και από εκεί, συνεχίζει στον αρχικό χωματόδρομο, με κατεύθυνση βόρεια, μέχρι το σημείο της 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7754. 

151. Το όριο της  περιοχής αρχίζει στη βόρειο-δυτική πλευρά της κοινότητας Φάσλι, στη συμβολή του 
χωματόδρομου Νέο Χωριό – Ίνεια με άλλον χωματόδρομο, που βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων περίπου, 
νότιο-ανατολικά από το δασικό ορόσημο με αριθμό 73, στη τοποθεσία “Βλάμπουρος”· από εκεί, συνεχίζει στον 
χωματόδρομο Νέο Χωριό – Ίνεια , με κατεύθυνση βόρειο-δυτική,  για 300 μέτρα περίπου, περνώντας από την 
τοποθεσία “Πάνω Κηφί”, όπου εισέρχεται στη περιοχή Ακάμα, και μετά συνεχίζει, με κατεύθυνση βόρεια, βόρειο-
ανατολική, βόρεια, βόρειο-δυτική και ξανά βόρεια, για  960 μέτρα περίπου, περνώντας από τη τοποθεσία “Κάτω 
Κηφί”, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο· από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με 
κατεύθυνση βόρειο-ανατολική, βόρειο-δυτική και βόρεια, για 1500 μέτρα, περίπου, περνώντας από τις 
τοποθεσίες “Κάτω Κηφίν”, “Κάτω Καππαρόβουνος”, “Μούττη της Περνιάς” και “Μούττη του Πευκάρκου”, μέχρι 
τη συμβολή με τον χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Μούττες Αγίας Παρασκευής”· από εκεί, συνεχίζει με βόρεια 
κατεύθυνση στον προαναφερόμενο χωματόδρομο (για 180 μέτρα, περίπου), περνώντας από τη τοποθεσία 
“Μούττες Αγίας Παρασκευής”,  μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο, παρά το αργάκι· από εκεί, συνεχίζει 
στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με κατεύθυνση ανατολική, νότιο-ανατολική και νότια, για 2250 μέτρα 
περίπου, περνώντας από τη τοποθεσία “Κόκκινος Κρεμμός”, τα δασικά ορόσημα με αριθμούς 64, 65, 66, 69 και 
70, τη τοποθεσία  “Λούρα του Καννιού” και “Καννί” μέχρι τη συμβολή με το αργάκι  του Καννιού· από εκεί, 
συνεχίζει στον ίδιο χωματόδρομο με κατεύθυνση ανατολική, νότιο-δυτική, βόρειο-ανατολική και νότια, για 550 
μέτρα περίπου, περνώντας από τη τοποθεσία “Φαλακρός”,  μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο· και από 
εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότιο-δυτική, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7755. 

152. Το όριο της  περιοχής αρχίζει από την βόρειo-δυτική πλευρά του πυρήνα της κοινότητας Αντρολίκου, στην 
συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Νέο Χωριό - Αντρολίκου, με τον χωματόδρομο που βρίσκεται σε 
απόσταση 100 μέτρων, βόρεια από τη συμβολή του προαναφερόμενου ασφαλτοστρωμένου δρόμου με το 
αργάκι Σκλινικουδιών, στη τοποθεσία “Περνιά”· από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο με 
κατεύθυνση βόρεια και βόρειο-ανατολική, για 200 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με το μονοπάτι, που 
βρίσκεται στη δυτική πλευρά του χωματόδρομου, στη τοποθεσία “Περνιά”· από εκεί συνεχίζει στο 



προαναφερόμενο μονοπάτι, με κατεύθυνση βόρειο-δυτική , βόρεια, βόρειο-ανατολική, νότιο-ανατολική, βόρειο-
ανατολική, ανατολική, νότιο-ανατολική , βόρειο-ανατολική και ξανά νότιο-ανατολική, παράλληλα με τον ποταμό 
του Πετράτη και μετά παράλληλα με το αργάκι των Καμάρων, για συνολικά 2350 μέτρα περίπου, περνώντας 
από τις τοποθεσίες “Ανέφαρμα”, “Χοιρόσπηλιος”, “Λαζής”, “Πουλλιόκαμπος”, “Αλώνι”, “Κοιλάδι” και “Καμάρες”, 
μέχρι τη συμβολή με το αργάκι των Καμάρων, στη τοποθεσία “Μεσονήσσι”· από εκεί συνεχίζει με κατεύθυνση 
νότιο-ανατολική, σε ευθεία γραμμή, μέχρι το μονοπάτι που βρίσκεται σε απόσταση 150 μέτρων περίπου, στη 
τοποθεσία “Μεσονήσσι”, και μετά συνεχίζει, στο προαναφερόμενο μονοπάτι, με κατεύθυνση νότια, νότιο-δυτική, 
δυτική, ξανά νότιο-δυτική και νότια, πρώτα παράλληλα με το αργάκι της Μαγκουλίνας και στη συνέχεια 
παράλληλα με το αργάκι του Μουζόσπηλιου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Μεσονήσσι”, “Μαρταγγούρα”, 
“Κασσιά” και “Θρουμπομούτταλον”,  μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Λειβάδια”·  από 
εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με κατεύθυνση νότιο-δυτική, για 740 μέτρα περίπου,  
παράλληλα με το αργάκι Σκαδιά,  μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αντρολίκου- Νέο Χωριό· 
από εκεί συνεχίζει στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, με κατεύθυνση δυτική για 230 μέτρα 
περίπου, περνώντας από τη τοποθεσία “Ασπρογιά, μέχρι τη συμβολή με το αργάκι·  και από εκεί, συνεχίζει  
στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, με κατεύθυνση βόρειο-δυτική και δυτική, διασταυρώνει το 
αργάκι των Σκλινικουδιών και συνεχίζει, πάντα στον ίδιο δρόμο, με κατεύθυνση  βόρεια, περνώντας από τη 
τοποθεσία “Αμπέλια”, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7756. 

153. Το όριο της περιοχής αρχίζει  βόρειο-δυτικά από τον πυρήνα της κοινότητας Τσάδας, στη συμβολή του κύριου 
και ασφαλτοστρωμένου δρόμου Πάφου-Πόλις Χρυσοχούς (Λεωφόρος Αρχιεποσκόπου Μακαρίου ΙΙΙ), με τον 
κύριο, ασφαλτοστρωμένο δρόμο Τσάδα-Κοίλη (οδός Προφήτη Ηλία), στην τοποθεσία “Πλακιά”· από εκεί, 
συνεχίζει στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, με κατεύθυνση δυτική, βόρειο-δυτική και βόρεια, για 
900 μέτρα, περίπου, περνώντας από τη τοποθεσία “Μαραχαργάκι”  και “Κόκκινες Πέτρες”, μέχρι τη συμβολή με 
τον χωματόδρομο, στην τοποθεσία “Πηλάρκα”· από εκεί συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με 
κατεύθυνση βόρειο-ανατολική, βόρεια βόρειο-δυτική και ανατολική, για 2630 μέτρα περίπου, περνώντας από τις 
τοποθεσίες “Κολιμπιά”,  “Χώκινη”, “Λούρα”, ”Σούρα”, “Mοδίς”, “Aετοφουλιά”, “Άγιος Γεώργιος” και “Αξύλου”, 
μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του δρόμου, και σε απόσταση 
190 μέτρων περίπου, από τα ερείπια της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου· από εκεί, συνεχίζει στον ίδιο πάντα 
χωματόδρομο, με κατεύθυνση βόρειο-ανατολική, ανατολική, νότιο-ανατολική και νότια, δυτική και πάλι νότια, για 
1460 μέτρα περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Πικρόνερα”, “Τζιερονίτης”, “Χώκινη”,  “Βακλάς”, “Λούρες 
του Μάντη”,  μέχρι τη συμβολή με τρείς χωματόδρομους, στη τοποθεσία “Βάκλα”· από εκεί, συνεχίζει, στον ίδιο 
πάντα δρόμο, με κατεύθυνση νότια, νότιο-δυτική, νότια, νότιο-ανατολική και νότιο-δυτική, για 1490 μέτρα 
περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Βάκλα”, “Βρυσούλλι του Κρεμμού” και “Χάρη του Μούσκου” μέχρι τη 
συμβολή με τον κύριο και ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πόλις Χρυσοχούς-Πάφου, στη τοποθεσία “Κόλυμπος”· και 
από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο, κύριο και ασφαλτοστρωμένο δρόμο, με κατεύθυνση νότιο-δυτική και 
νότιο-ανατολική, περνώντας από τη τοποθεσία “Λειβάδι”, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7757. 

154. Το όριο της περιοχής αρχίζει  ανατολικά από τον πυρήνα του δήμου Πέγειας, στη συμβολή του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου Πέγεια-Ακουρσός, με τον  ασφαλτοστρωμένο δρόμο/προέκταση της οδού 
Ραχόβουνου, στη τοποθεσία “Πυρόμαχη”· από εκεί συνεχίζει με κατεύθυνση βόρειο-δυτική, βόρεια, βόρειο-
ανατολική και ξανά βόρεια, για 1050 μέτρα περίπου, στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο που στη 
συνέχεια γίνεται χωματόδρομος, μέχρι τη συμβολή με το μονοπάτι, περνώντας από τις τοποθεσίες “Πυρόμαχη”, 
“Ασπρομούτταλλος” και “Λαρδί”· από εκεί,  συνεχίζει, στον ίδιο πάντα δρόμο, με κατεύθυνση ανατολική, βόρεια, 
νότιο-δυτική, βόρειο-ανατολική, βόρεια, νότιο-δυτική, και βόρεια, για 820 μέτρα περίπου, μέχρι που ο 
χωματόδρομος γίνεται μονοπάτι, περνώντας από τη τοποθεσία “Μαυρονικόλας”· από εκεί, συνεχίζει στο 
προαναφερόμενο μονοπάτι, με κατεύθυνση βόρειο-ανατολική, βόρεια, νότια, βόρειο-δυτική, νότιο-ανατολική,  
βόρεια και βόρειο-δυτική, για 900 μέτρα περίπου, περνώντας από τη τοποθεσία “Καμάρες”, μέχρι τη συμβολή 
με το αργάκι · από εκεί συνεχίζει με κατεύθυνση νότιο-ανατολική, στο αργάκι, για 480 μέτρα περίπου, μέχρι τη 
συμβολή με άλλο αργάκι, στη τοποθεσία “Κορκαυλού”· από εκεί συνεχίζει με νότιο-ανατολική και νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του αργακιού, για 650 μέτρα περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Κορκαυλού”, 
“Γεροκηπούδιν” και “Κουρρίνα”, μέχρι τη συμβολή με άλλο αργάκι· από εκεί, συνεχίζει με νότιο-δυτική 
κατεύθυνση στο προαναφερόμενο αργάκι,  περνώντας από τις τοποθεσίες “Καύκαρον”, “Πετρερά” και 
“Νερογούκανον”, μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Ακουρσός-Πέγεια· και από εκεί συνεχίζει 
στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο με νότιο-δυτική κατεύθυνση, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7758. 

155. Το όριο της  περιοχής αρχίζει στη νότιο-ανατολική  πλευρά του πυρήνα της κοινότητας Λεμώνα, στην ανατολική 
πλευρά του αργακιού Κουνάδες , παρά τα ερείπια της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, στη συμβολή του 
χωματόδρομου που έρχεται από τη νότια πλευρά της κοινότητας  με άλλον χωματόδρομο, στη τοποθεσία 
“Τεσσεράριζα”· από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με κατεύθυνση ανατολική, για 1000 
μέτρα, περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Τεσσεράριζα”, “Κουτής”, “Σπηλάδια” και “Λούρες του Πιέρου”, 
μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο· από εκεί, συνεχίζει  στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με 
κατεύθυνση νότια, νότιο-δυτική, ανατολική, νότιο-ανατολική και νότιο-δυτική, για 1500 μέτρα, περίπου, 
περνώντας από τις περιοχές “Λιθόσουροι”, “Σιηλιονόκρεμμος” και “Αρκολιερή” μέχρι τη συμβολή με τον 
χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Βουνός”· από εκεί συνεχίζει στον ίδιο χωματόδρομο, με κατεύθυνση βόρεια, 
δυτική και πάλι βόρεια, για 300 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με το αργάκι των Βαθονιών· απο εκεί, 



συνεχίζει με βόρειο-δυτική και βόρεια κατεύθυνση, στον ίδιο πάντα δρόμο, για 650 μέτρα περίπου,  περνώντας 
από τις τοποθεσίες “Αλουποφουρνίν” και “Καλλιοτόπια”, μέχρι τη συμβολή με το αργάκι του Κούτη· και από εκεί, 
συνεχίζει, στον ίδιο πάντα χωματόδρομο,  με κατεύθυνση δυτική και βόρειο-δυτική, περνώντας από τις 
τοποθεσίες “Κουτής” και “Τεσσεράριζα”, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7759. 

156. Το όριο της  περιοχής αρχίζει από τον πυρήνα της κοινότητας Πολέμι, στη συμβολή των ασφαλτοστρωμένων 
δρόμων οδός Αρέστη Σεργίου και οδός Στυλιανού Λένα, στη τοποθεσία “Πενθέρι”· από εκεί, συνεχίζει με 
κατεύθυνση βόρειο-ανατολική, στην οδό Αρέστη Σεργίου που μετά μετονομάζεται σε Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
ΙΙΙ, για συνολικά 570 μέτρα περίπου, περνώντας  από τις τοποθεσίες  “Άγιος Φώτιος” και “Κλαδερή”, μέχρι τη 
συμβολή με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 200 μέτρα, περίπου, πριν το κοινοτικό Δημοτικό Σχολείο· 
από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότιο-ανατολική, στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, για 900 
μέτρα περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Κλαδερή”, “Kολυμπώματα”, “Περιστερόλακκος” και “Βαθειά”, 
μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο που οδηγεί στη κοινότητα Ψάθι, παρά το αργάκι και τη πηγή, στη 
τοποθεσία “Πικρόν”·  από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότιο-δυτική και νότιο-ανατολική, στον 
προαναφερόμενο χωματόδρομο, για 200 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο· από εκεί, 
συνεχίζει με κατεύθυνση ανατολική και νότιο-ανατολική, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, για 1200 μέτρα 
περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Βουνί”, “Λούκκους του Μούζουρου” και “Καπνισμένες”, μέχρι τη 
συμβολή με άλλον χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Θρουμπερή”· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότιο-δυτική, 
βόρειο-δυτική και νότια, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, για 350 μέτρα περίπου, περνώντας από τη 
τοποθεσία “Θρουμπερή” και “Πηάνες”, μέχρι τη συμβολή με το αργάκι· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότιο-
ανατολική, στο προαναφερόμενο αργάκι, για 200 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με άλλο αργάκι και το 
μονοπάτι· από εκεί, συνεχίζει στο προαναφερόμενο μονοπάτι, με κατεύθυνση νότια, για άλλα 100 μέτρα 
περίπου, περνώντας από τη τοποθεσία “Άγιος Νεπίος”, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο· από εκεί, 
συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο με κατεύθυνση βόρειο-δυτική, νότιο-δυτική, δυτική, βόρειο-
δυτική, δυτική και βόρειο-δυτική, για 1900 μέτρα περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Άγιος Νεπίος”, 
“Μάντρα του Χαλόφτα”, “Πηάνες”, “Θερίτζια”, “Χάντρος” και “Μιλλωμένος”, μέχρι τη συμβολή με άλλον 
χωματόδρομο στη τοποθεσία ”Παχιά Περνιά”· και από εκεί, συνεχίζει, στον ίδιο πάντα χωματόδρομο (ο οποίος 
στη συνέχεια γίνεται ασφαλτοστρωμένος, με την ονομασία Στυλιανού Λένα), με κατεύθυνση βόρειο-δυτική, για 
750 μέτρα περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Βρύση του Νικόλα” και “Πενθέρι”,  μέχρι το σημείο της 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7760. 

157. Το όριο της  περιοχής αρχίζει νότιο-ανατολικά από τον πυρήνα της κοινότητας Καλλέπεια, στη συμβολή του 
χωματόδρομου Καλλέπεια-Λετύμβου και των τριών αργακιών: του Λαχανά, της Κάτω Μερσίνας, και της 
Κατάσσης (που κατεβαίνει από την κοινότητα Λετύμβου), στη τοποθεσία “Κάτω Μερσίνες”· από εκεί, συνεχίζει  
με κατεύθυνση νότιο-ανατολική, νότιο-δυτική και ξανά νότιο-ανατολική, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, 
για 900 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, που κατεβαίνει από το νότιο μέρος του πυρήνα 
της κοινότητας Λετύμβου, στη τοποθεσία “Γομαρκάρης”· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότιο-ανατολική, 
στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, για 500 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με χωματόδρομο που 
βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων περίπου, πριν από  τη συμβολή με τον χωματόδρομο που έρχεται από  τη 
νότιο ανατολικό μέρος του πυρήνα της κοινότητας Λετύμβου, στη τοποθεσία “Λαξιά”· από εκεί, συνεχίζει με 
κατεύθυνση νότιο-δυτική, νότια και νότιο-ανατολική, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, για 1700 μέτρα 
περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Λαόνι του Κατσιαβή ”, “Λαξιά του Καχριμάνη”, “Αρκάκια”, “Μιάμαλος” 
και “Τρύπα του Πουλλάτζη”, μέχρι τη συμβολή με χωματόδρομο στη τοποθεσία “Τσαμπίνες”· από εκεί, συνεχίζει 
με κατεύθυνση βόρειο-δυτική, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, για 600 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή 
με άλλον χωματόδρομο, και μετά, συνεχίζει, με κατεύθυνση ξανά βόρειο-δυτική και βόρεια, για άλλα 1200 μέτρα 
περίπου, στον ίδιο πάντα χωματόδρομο και παράλληλα με το αργάκι του Κάλαμου, περνώντας από τις 
τοποθεσίες “Τρύπα του Πουλλάτζη” και “Παλιόμυλος”, μέχρι τη συμβολή  με το δίστρατο και τα αργάκια : της 
Φονίσχισσας, του Ασπροβούναρου, της Σκοτεινής και του Κάλαμου, στην τοποθεσία “Kάλαμος”· και από εκεί, 
συνεχίζει με κατεύθυνση βόρεια και βόρειο-δυτική, κατά μήκος του αργακιού του Ασπρόβουνου, που μετά μετ’ 
ονομάζεται σε αργάκι της Μερσίνης, για 1200 μέτρα περίπου, περνώντας τη συμβολή με τα αργάκια: του 
Γουμαρκάρη, του Κηπιού,  και περνώντας από τις τοποθεσίες “Ασπροβούναρα”, “Λαόνι του Κέφαλου”, “Αργάκι 
του Γουμαρκάρη ”, “Αρναούτης” και “Κάτω Μερσίνες”, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7761. 

158. Το όριο της  περιοχής αρχίζει στην ανατολική πλευρά της κοινότητας Πολέμι, στη τοποθεσία “Δρακοντόροτσος”, 
στη συμβολή του κύριου και ασφαλτοστρωμένου δρόμου Πολέμι – Άγιος Δημητριανός, με τον χωματόδρομο 
που οδηγεί στη κοινότητα Ψάθι, σε απόσταση 500 μέτρα βόρειο-ανατολικά από το νεκροταφείο, της κοινότητας 
Πολέμι· από εκεί, συνεχίζει με ανατολική, βόρεια, νότιο-ανατολική, βόρειο-ανατολική, ανατολική και βόρειο-
ανατολική κατεύθυνση, στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, διασχίζοντας τον πυρήνα της 
κοινότητας Ψάθι, για 3000 μέτρα περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Δρακοντόροτσος”, “Βουνάρκα”, 
“Περνιά’, “Σκαλούδες’, “Αλώνι”, “Σταυρός”, “Παλιόμαντρα”, “Κοκκινόγια”, “Κουκουφωλιές”, “Κάμπος του Πελλού” 
και “Ραxιερά” μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στη κοινότητα Χούλου, στη 
τοποθεσία “Λίμνη”, 200 μέτρα περίπου, πριν από τον δρόμο που οδηγεί στην εκκλησία Άγιος Δημητριανός, της 
ομώνυμης κοινότητας·  από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, με κατεύθυνση 
νότιο-δυτική και νότια, για 1700 μέτρα περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Λίμνη”, “Xειμωνικά”, “Λούρα 
της Βασιλούς”, “Τεράτσι”, “Γωνιά”, “Βαΐνος”, “Βούναρος”, “Άγιος Κουρνούτας” και  “Γραμματική”, μέχρι τη 



συμβολή με άλλον χωματόδρομο στη τοποθεσία “Τριμηθερή”· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση βόρειο-
ανατολική και βόρεια, στον χωματόδρομο, για 260 μέτρα περίπου, μέχρι το διχάλι·  από εκεί, συνεχίζει στο 
ανατολικό διχαλόστρατο, με βόρεια και νότιο-ανατολική κατεύθυνση, για 250 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή 
με άλλον χωματόδρομο, παρά το αργάκι Άγιος Γεώργιος· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότιο-ανατολική, 
στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, για 500 μέτρα περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Κλημάτος” και 
“Τριμηθερή”, παράλληλα με το αργάκι Μάραθα, μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο, στη τοποθεσία 
“Μάραθα”· από εκεί, συνεχίζει στον ίδιο πάντα χωματόδρομο με κατεύθυνση  βόρειο-δυτική, δυτική και νότια, 
μέχρι τη συμβολή με το αργάκι Γαλατηνή, και μετά, συνεχίζει, στον ίδιο πάντα χωματόδρομο, με κατεύθυνση 
νότιο-ανατολική, νότιο-δυτική, νότια και ανατολική, για συνολικά 1200 μέτρα περίπου,  περνώντας από τις 
τοποθεσίες “Κουκκοπέτρικα”,  “Κιόνια” και “Αληθινή”, μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο, στη τοποθεσία 
“Στερακιά”· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση ανατολική, μέχρι το τετράστρατο, και μετά, συνεχίζει με 
κατεύθυνση βόρεια και βόρειο-δυτική, πάντα στον χωματόδρομο, για 620 μέτρα περίπου, περνώντας τη 
συμβολή με τον χωματόδρομο που οδηγεί στη τοποθεσία “Στάζοντας”, μέχρι το δίστρατο, στη τοποθεσία 
“Χαμπέλλα”· από εκεί, συνεχίζει με βόρεια και βόρειο-δυτική κατεύθυνση, στον χωματόδρομο, για άλλα 600 
μέτρα περίπου, διασταυρώνει το αργάκι , περνά τις συμβολές με μονοπάτια και συνεχίζει περνώντας από τη 
τοποθεσία “Χαμπέλλα”, μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Κάματα”· από εκεί, συνεχίζει 
με κατεύθυνση βόρειο-ανατολική, στον ίδιο χωματόδρομο, για 600 μέτρα περίπου, παράλληλα με το αργάκι 
Λιναράς, περνώντας τις συμβολές με μονοπάτια και περνώντας από τις τοποθεσίες “Κάματα” και “Γεφύρκα”, 
μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο στη τοποθεσία “Τζιχαριές”·  από εκεί, συνεχίζει στον άλλον 
χωματόδρομο, με κατεύθυνση βόρεια, μέχρι τη συμβολή με το αργάκι Γεφύρκα, για 220 μέτρα περίπου, και 
μετά, συνεχίζει, πάντα στον ίδιο χωματόδρομο, με βόρειο-δυτική κατεύθυνση, περνά τη συμβολή με τον 
χωματόδρομο που  συναντά στα 170 μέτρα περίπου, και συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση για άλλα 200 μέτρα 
περίπου, μέχρι τη συμβολή με το αργάκι Λιναράς, περνώντας από τις τοποθεσίες “Άσπρο Λαόνι”, “Σκουτέλλιν” 
και “Ματζιόνι”· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση βόρειο-δυτική, στον ίδιο πάντα χωματόδρομο, για 550 μέτρα 
περίπου, περνώντας τις συμβολές με άλλους δύο χωματόδρομους και περνώντας από τις τοποθεσίες 
“Ματζιόνι” και “Γεράκι”, μέχρι τη συμβολή με το αργάκι και άλλον χωματόδρομο , στη τοποθεσία “Παρτάλας”·  
από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση δυτική και νότιο-δυτική, για 300 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με το 
μονοπάτι· από εκεί, συνεχίζει στο προαναφερόμενο μονοπάτι, με κατεύθυνση βόρειο-δυτική, δυτική και νότιο-
δυτική, για 450 μέτρα περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Σωχώραφα”, “Μαύρες” και “Λούρα” μέχρι τη 
συμβολή με τον χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Τριτσούρι”· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότια και νότιο-
δυτική , στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, για 250 μέτρα περίπου, περνώντας, από τη τοποθεσία  
“Τριτσούρι”, και μετά συνεχίζει με κατεύθυνση δυτική, στον άλλον χωματόδρομο για 290 μέτρα, περίπου, μέχρι 
τη συμβολή με τον χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Συκαριά”· και από εκεί, συνεχίζει με βόρειο-δυτική 
κατεύθυνση, στον άλλον χωματόδρομο, για 630 μέτρα περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Συκαρκά” και 
“Δρακοντόροτσος”  και αφού διασταυρώσει το αργάκι, συνεχίζει μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7762. 

159. Το όριο της  περιοχής αρχίζει στη δυτική πλευρά του δήμου Πέγειας, στη συμβολή του κύριου και 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου Πέγεια-Κάθηκα, με τον κύριο και ασφαλτοστρωμένο δρόμο, λεωφόρος Αγίου 
Γεωργίου, που καταλήγει στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου, στη τοποθεσία “Μονόλιθος”· από εκεί, συνεχίζει στην 
προαναφερόμενη λεωφόρο, με κατεύθυνση βόρειο-δυτική, για 2500 μέτρα περίπου, περνώντας από τις 
τοποθεσίες “Ατσουπάργακον”, “Αναρίτα”, “Βούρνα του Πεύκου”, “Μαυρόσπηλιος” και “Μελέτης”, μέχρι τη 
συμβολή με τον παραλιακό και ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Λάρας· από εκεί, συνεχίζει στην 
προαναφερόμενη, οδό Λάρας, με κατεύθυνση βόρειο-ανατολική, βόρεια και ανατολική, περνώντας από τις 
τοποθεσίες “Καυκάλλα του Μελέτη”, “Σάτζιη” και “Μελέτης”,  μέχρι τη συμβολή με τον ποταμό Άσπρο· από εκεί, 
συνεχίζει με κατεύθυνση βόρειο-δυτική και βόρεια, στον ίδιο προαναφερόμενο δρόμο, ο οποίος στη συνέχεια 
γίνεται χωματόδρομος, για 950 μέτρα περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Άλειμμα” και “Βασινάρι”,  μέχρι 
τη συμβολή με τον ποταμό Τοξεύτρα και τον χωματόδρομο· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση ανατολική, στον 
προαναφερόμενο χωματόδρομο,  περνώντας από τις τοποθεσίες “Βασινάρι” και “Λούρες του Άγιου Θεόδωρου”, 
την εκκλησία του Αγίου Θεόδωρου, στα ανατολικά του δρόμου, και τις τοποθεσίες “Βαρτινιέρης” και “Κάμπος”, 
μέχρι τη συμβολή με τον ποταμό Άβακα· από εκεί, συνεχίζει στον ίδιο πάντα χωματόδρομο, με κατεύθυνση 
νότια, νότιο-δυτική και ξανά νότια, για 500 μέτρα περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Κάμπος” και 
“Κάμπος του Σταυρού”, μέχρι τη συμβολή με το αργάκι· από εκεί, συνεχίζει, στον ίδιο πάντα χωματόδρομο, με 
κατεύθυνση δυτική, νότια και ξανά δυτική, μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Κόκκινος”· 
από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο, με κατεύθυνση νότια, ανατολική και ξανά νότια , για 
700 μέτρα περίπου, περνώντας από τη τοποθεσίa “Μάνδρες”, μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο και τον 
ποταμό Άσπρο· από εκεί, συνεχίζει κατά μήκος του ποταμού Άσπρου και κατά μήκος της οροθετικής γραμμής 
του δάσους Πέγεια, με κατεύθυνση νότιο-ανατολική, για 1500 μέτρα περίπου, μέχρι το δασικό ορόσημο με 
αριθμό 120, στη τοποθεσία “Αλώνι του Φράγκου”· από εκεί, συνεχίζει σε ευθεία γραμμή, με νότια κατεύθυνση, 
για 150 μέτρα περίπου, μέχρι το δασικό ορόσημο με αριθμό 118 και την συμβολή με τον χωματόδρομο, στη 
τοποθεσία “Αλώνια του Φράγκου”· από εκεί, συνεχίζει στον προαναφερόμενο χωματόδρομο,  με κατεύθυνση 
νότιο-ανατολική, νότια, νότιο-ανατολική και ανατολική, για 1500 μέτρα περίπου, κατά μήκος της δασικής 
γραμμής και των δασικών οροσήμων με αριθμούς 117, 116, 114, 112 και 111,  περνώντας από τις τοποθεσίες 
“Ευρετάδες”, “Ξυλόμανδρον” και  “Μάνδρα του Παπά Θεοφάνη”, μέχρι τη συμβολή με  το αργάκι της Πλάκας· 
από εκεί, συνεχίζει πάντα στον ίδιο χωματόδρομο, με κατεύθυνση νότιο-δυτική και νότιο-ανατολική, για 600 
μέτρα περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Πλακατζιά” και “Κουμασιά”, μέχρι τη συμβολή με τον κύριο και 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κάθηκα- Πέγιας· και από εκεί, συνεχίζει, στον προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο 



δρόμο, με κατεύθυνση νότια, ανατολική και νότιο-ανατολική, περνώντας από τις τοποθεσίες “Κουμασιά”, 
“Κρεμμός του Γιαννή” και “Βικλάρι”, μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7764. 

160. Το όριο της  περιοχής αρχίζει  στη βόρεια πλευρά της κοινότητας της Επισκοπής, σε απόσταση 20 μέτρων, 
βόρειο-δυτικά, από την εκκλησία του Αρχαγγέλου, στη συμβολή των ασφαλτοστρωμένων δρόμων, οδός Σάββα 
Κάττου και οδός Αρχαγγέλου· από εκεί, συνεχίζει, με κατεύθυνση βόρειο-δυτική και βόρειο-ανατολική, στην οδό 
Αρχαγγέλου, για 380 μέτρα περίπου, περνώντας από τις τοποθεσίες “Δρυνάλλια”, “Ασπρομούτταλον” και 
“Κόκκινα”, μέχρι τη συμβολή με άλλον ασφαλτοστρωμένο δρόμο (οδός Μωρό Νερό), ο οποίος οδηγεί στη 
κοινότητα Καλλέπεια και στην εγκαταλειμμένη Τουρκοκυπριακή κοινότητα Μωρό Νερό· από εκεί, συνεχίζει στον 
προαναφερόμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο (που μετά γίνεται χωματόδρομος), με κατεύθυνση βόρεια και 
βόρειο-δυτική (για 1600 μέτρα περίπου), περνώντας από τις τοποθεσίες “Αρκοκαλάμι”, “Τηανόπιττα”,  
“Τρυμιθερή”, “Μάντρες” και “Αναλύματα”, μέχρι τη διασταύρωση με το αργάκι Κακόσκαλα· από εκεί, συνεχίζει, 
στον ίδιο πάντα χωματόδρομο,  με κατεύθυνση βόρειο-ανατολική και βόρειο-δυτκή, μέχρι τη συμβολή με άλλον 
χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Ακόνη” και μετά συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, πάντα στον ίδιο χωματόδρομο, 
περνώντας μπροστά από το νεκροταφείο και την εκκλησία του Αγίου Γενναδίου (για 500 μέτρα περίπου) και 
από τις τοποθεσίες “Ακόνη” και “Περβόλια”, μέχρι  τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο, που βρίσκεται σε 
απόσταση 100 μέτρων περίπου, από την προαναφερόμενη εκκλησία, στη τοποθεσία “Λειβαδιές· από εκεί, 
συνεχίζει στον ίδιο πάντα χωματόδρομο, με κατεύθυνση ανατολική, βόρειο-ανατολική και ανατολική, για 650 
μέτρα περίπου, περνώντας από τη τοποθεσία “Λειβαδιές” και τη  διασταύρωση με τον ποταμό των Μυλαριών, 
μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο και το αυλάκι του Μύλου· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότιο-
ανατολική και ανατολική, στον  προαναφερόμενο χωματόδρομο, παράλληλα με το προαναφερόμενο αυλάκι, 
περνώντας μπροστά από τον παλαιό Μύλο, για 200 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο· 
από εκεί, συνεχίζει, με κατεύθυνση νότια και νότιο-ανατολική για 150 μέτρα περίπου, στον ίδιο πάντα 
χωματόδρομο,  μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο, παρά τον ποταμό της Έζουσας, στη τοποθεσία 
“Ποταμός”· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότιο-δυτική, στον προαναφερόμενο χωματόδρομο (που μετά 
γίνεται ασφαλτοστρωμένος) και παράλληλα με τον προαναφερόμενο ποταμό, περνώντας από τη τοποθεσία 
“Αροδάφνια”, μέχρι  το αργάκι Κακόσκαλα, και μετά συνεχίζει με κατεύθυνση νότιο-ανατολική και νότια, για 
συνολικά 1500 μέτρα περίπου, μέχρι τη συμβολή με το αργάκι των Στεών και τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
οδός Έζουσας, περνώντας από τις τοποθεσίες “Πλατανερή”, “Αναλύματα”, “Λιμνούα”, “Πλευρά” και “Λειβάδια”· 
από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση βόρειο-ανατολική, για 125 μέτρα περίπου, κατά μήκος του προαναφερόμενου 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, περνώντας από τη τοποθεσία “Πόρτα των Στεών”, μέχρι τη συμβολή με άλλους 
δύο χωματόδρομους και το αργάκι που έρχεται από τη τοποθεσία “Πόρτα των Στεών”· από εκεί, συνεχίζει με 
κατεύθυνση νότιο-ανατολική, στο προαναφερόμενο αργάκι, για 1000 μέτρα περίπου, περνώντας από τις 
τοποθεσίες “Πόρτα των Στεών” και “ Στέα και Περνερή”, μέχρι τη συμβολή με τον χωματόδρομο, στη τοποθεσία 
“Κουτσουλιά”· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότια και νότιο-ανατολική για 400 μέτρα περίπου, περνώντας 
από τη τοποθεσία “Κουτσουλιά”, μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Μούττη της 
Αρκοελιάς”· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση νότιο-δυτική και νότιο-ανατολική, στον άλλον χωματόδρομο, για 
1250 μέτρα περίπου, περνώντας από  τις τοποθεσίες ”Γερακόβουνος”, “Πλευρά του Γερακόβουνου”, “Κάμπος 
του Μασκαλή” και “Χώνες”, μέχρι τη συμβολή με άλλον χωματόδρομο, στη τοποθεσία “Στάλιστρον”· από εκεί, 
συνεχίζει με κατεύθυνση δυτική και βόρειο-δυτική, στον άλλον χωματόδρομο, για 1500 μέτρα περίπου, μέχρι 
την συμβολή με τον ποταμό Έζουσα, και τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Έζουσας, περνώντας από τις 
τοποθεσίες  “Αξυλερού”, “Σαμμολιός”, “Ροδαφινιά”, “Κοντόβρακος”, “Ρότσος του Κουτούμπη”, “Μουττάλι της 
Χρυσής”, “Περβολούδι”, “Σκωροβούνια”, “Κοκκινόκρεμμος”, “Μονοδέντρικα” και  “Τραπεζίτης”· από εκεί, 
συνεχίζει, στον ίδιο πάντα χωματόδρομο, με κατεύθυνση δυτική, νότια, ξανά δυτική, όπου ο δρόμος γίνεται 
ασφαλτοστρωμένος, (οδός 25ης Μαρτίου), και μετά με νότια κατεύθυνση,  μέχρι τη συμβολή με τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός Ανεξαρτησίας· από εκεί, συνεχίζει με κατεύθυνση βόρεια, στην οδό 
Ανεξαρτησίας, μέχρι τη συμβολή με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, οδός 1η Οκτωβρίου·  από εκεί, συνεχίζει με 
κατεύθυνση νότια, βόρειο-δυτική και βόρεια, στον προαναφερόμενο δρόμο για 70 μέτρα περίπου, μέχρι τη 
συμβολή με τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οδός Σάββα Κάττου και  οδός Δημοκρατίας· και από εκεί 
συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, στην οδό Σάββα Κάττου , μέχρι το σημείο της αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7765. 
                

EΠAPXIA AMMOXΩΣTOY 
1. Oλόκληρη η έκταση γης των τριών νησίδων που βρίσκονται βορειοανατολικά του ακρωτηρίου «Aπόστολος 

Aνδρέας» και φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στον Kυβερνητικό Xάρτη με αύξοντα αρ. 2072. 
2. Tο όριο αρχίζει από το σημείο του κύριου δρόμου Aμμοχώστου―Kαρπασίας που αυτός διασταυρώνεται από το 

χωριτικό όριο μεταξύ των χωριών Άγιος Σέργιος και Έγκωμη και προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωριτικού ορίου μέχρι της παραλίας· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
της πιο πάνω παραλίας και συμπεριλαμβανομένων όλων των νησίδων που βρίσκονται κοντά μέχρι το σημείο 
που αρχίζει το νότιο δημοτικό όριο της πόλης Aμμοχώστου· από εκεί με νοτιοδυτική, βορειοδυτική και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δημοτικού ορίου μέχρι του σημείου που ενώνεται με τον 
κύριο δρόμο Δερύνειας―Aμμοχώστου· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου μέχρι το σημείο που αυτός ενώνεται με τον κύριο δρόμο Aμμοχώστου―Kαρπασίας παρά την Πύλη 
Aμμοχώστου· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του τελευταίου κύριου δρόμου μέχρι το σημείο 
αρχής. 
Oλόκληρη η περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο Xάρτη με αύξοντα αριθμό 2071. 



3. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο στον κύριο δρόμο Kυρηνείας―Aκανθούς που διασταυρώνεται από 
το Eπαρχιακό Σύνορο μεταξύ των Eπαρχιών Kυρηνείας και Aμμοχώστου και προχωρεί βόρεια, κατά μήκος του 
πιο πάνω συνόρου μέχρι την παραλία· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω 
παραλίας μέχρι το βόρειο σημείο της βορειοανατολικής γωνίας των αποθηκών χαρουπιών Φλαμουδιού· από 
εκεί νότια διαμέσου της πιο πάνω γωνίας μέχρι μιας ατραπού που οδηγεί από το χωριό Δαυλός μέχρι τις 
αποθήκες χαρουπιών Aκανθούς· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω ατραπού μέχρι τη 
διασταύρωση αυτής με άλλη ατραπό (νότια των αποθηκών χαρουπιών Aκανθούς) που οδηγεί στο χωριό 
Aκανθού· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω ατραπού μέχρι τη διασταύρωση αυτής μετά 
του κύριου δρόμου Aκανθούς―Kυρηνείας· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
1855. 

4. Tο σύνορο της περιοχής αρχίζει από ένα σημείο στον κύριο δρόμο Aμμοχώστου―Kαρπασίας δυτικά της 
αποβάθρας Πογαζίου και προχωρεί ανατολικά από την πιο πάνω αποβάθρα πάνω στην παραλία· από εκεί με 
νότια κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω παραλίας μέχρι το βόρειο σύνορο της Aπαγορευμένης Περιοχής 
Kυνηγίου Σαλαμίνας, τα όρια της οποίας περιγράφονται με τη Διοικητική Πράξη Aριθμός 70 του 1960 και 
προχωρεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω συνόρου μέχρι τον κύριο δρόμο 
Aμμοχώστου―Kαρπασίας· από εκεί με βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
1861. 

5. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου με αρ. 248 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. XV.7 και προχωρεί με ανατολική και βόρεια κατεύθυνση και παρακάμπτει το 
χωριό Άγιος Θεόδωρος μέχρι το πιο μακρινό δυτικό σημείο του τεμαχίου με αρ. 276 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. VII.63, το οποίο σημείο βρίσκεται στο χωριτικό δρόμο Aγίου 
Θεοδώρου―Bοκολίδας· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωριτικού δρόμου 
μέχρι τη νοτιοανατολική γωνιά του τεμαχίου με αρ. 269 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. VIII.49· 
από εκεί με ανατολική κατεύθυνση και μέσα από το δεύτερο χωριό που αναφέρεται πιο πάνω μέχρι τη 
βορειοδυτική γωνιά του τεμαχίου με αρ. 286 του πιο πάνω σχεδίου η οποία γωνιά βρίσκεται στο χωριτικό δρόμο 
Bοκολίδας―Tαύρου· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωριτικού δρόμου μέχρι τη 
βορειοδυτική γωνιά του τεμαχίου με αρ. 416 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ.VIII.41· από εκεί με 
βόρεια κατεύθυνση και μέσα από το τελευταίο χωριό που αναφέρεται πιο πάνω μέχρι το πιο μακρινό νότιο 
σημείο του τεμαχίου με αρ. 300 του πιο πάνω σχεδίου, το οποίο σημείο βρίσκεται στον κύριο δρόμο 
Aμμοχώστου―Aποστόλου Aνδρέα· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου με αρ. 88 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με 
αρ. VIII.35, το οποίο σημείο βρίσκεται στο δρόμο που οδηγεί από τον πιο πάνω κύριο δρόμο στην παραλία· 
από εκεί με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την παραλία· από εκεί 
με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της παραλίας μέχρι το δρόμο που οδηγεί στο χωριό Άγιος Θεόδωρος· 
από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του τελευταίου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 2201. 

6. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τις εκβολές του ποταμού «Φυτευτά Ποταμός» στην τοποθεσία «Περιστέρια» 
και προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της παραλίας μέχρι τις εκβολές του ποταμού 
«Στούππο Ποταμός»· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του δεύτερου ποταμού μέχρι το γεφύρι του 
νέου παραλιακού δρόμου Δαυλού―Φλαμουδιού· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
παραλιακού δρόμου μέχρι το γεφύρι στον ποταμό «Φυτευτά Ποταμός»· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά 
μήκος του τελευταίου ποταμού μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 2200. 

7. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη βορειοανατολική γωνιά του τεμαχίου με αρ. 3/1 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. II.28 κοντά στο Mοναστήρι Aποστόλου Aνδρέα, η οποία γωνιά βρίσκεται στην 
παραλία και προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω παραλίας μέχρι τη νοτιοδυτική 
γωνιά του τεμαχίου με αρ. 127 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. IV.6, η οποία γωνιά βρίσκεται 
στο δρόμο που οδηγεί στον κύριο δρόμο Pιζοκαρπάσου―Mονής Aποστόλου Aνδρέα, στο ακρωτήρι Xελώνα· 
από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την ένωση αυτής με τον πιο 
πάνω κύριο δρόμο στο πιο μακρινό δυτικό σημείο του τεμαχίου με αρ. 138 του πιο πάνω σχεδίου· από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο που ο πιο πάνω κύριος 
δρόμος τέμνει το νότιο σύνορο του τεμαχίου με αρ. 3/1 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. II.28· 
από εκεί με δυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των συνόρων του πιο πάνω τεμαχίου 
συμπεριλαμβανομένου μέχρι το σημείο αρχής. 

8. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη βορειοδυτική γωνιά του τεμαχίου με αρ. 9 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού 
Σχεδίου με αρ. III.23, η οποία γωνιά βρίσκεται στον κύριο δρόμο Aιγιαλούσας―Pιζοκαρπάσου και προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο που αυτός συναντά τον 
ποταμό «Tσαμαρέλλη Ποταμός»· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού 
μέχρι το σημείο που αυτός τέμνει το νότιο σύνορο του τεμαχίου με αρ. 307 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού 
Σχεδίου με αρ. III.24· από εκεί νότια σε ευθεία γραμμή μέχρι τη νοτιοανατολική γωνιά του τεμαχίου με αρ. 311 
του πιο πάνω σχεδίου, η οποία γωνιά βρίσκεται σε μονοπάτι· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω μονοπατιού μέχρι το πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου με αρ. 243 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού 
Σχεδίου με αρ. III.32· από εκεί νότια σε ευθεία γραμμή μέχρι τη βορειοανατολική γωνιά του τεμαχίου με αρ. 42 
του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. III.40, η οποία γωνιά βρίσκεται στο χωριτικό δρόμο 



Γαληνόπορνης―Aιγιαλούσας· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωριτικού δρόμου 
μέχρι το σημείο που αυτός τέμνεται από το ρυάκι που περνά μέσα από το τεμάχιο με αρ. 221 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. III.39· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ρυακιού μέχρι 
την ένωσή του με τον ποταμό «Tσαγγαρόπουλος―Mελίνη Ποταμός»· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 2261. 

9. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου με αρ. 235 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. XV.10, το οποίο σημείο βρίσκεται στο δρόμο που οδηγεί από το χωρίο Άρδανα 
στο χωριό Άγιος Hλίας και προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την 
κατοικημένη περιοχή του δεύτερου χωρίου· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου που 
οδηγεί από το πιο πάνω χωρίο στο χωριτικό δρόμο Tρικώμου―Άρδανα μέχρι την ένωσή του με τον πιο πάνω 
χωριτικό δρόμο στο πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου με αρ. 178 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου 
με αρ. XV.26· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωριτικού δρόμου μέχρι το σημείο 
αρχής. 

10. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου με αρ. 113 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. XV.14, το οποίο σημείο βρίσκεται στο δρόμο που οδηγεί από τον παλιό κύριο 
δρόμο Aμμοχώστου―Aποστόλου Aνδρέα στο χωριό Γαστριά και προχωρεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω δρόμου μέχρι την κατοικημένη περιοχή του πιο πάνω χωριού· από εκεί με νοτιοδυτική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί από το πιο πάνω χωριό στηνπαραλία μέχρι την 
αποβάθρα στην παλιά αποθήκη Kαστρουλλίου· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της παραλίας 
μέχρι το πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου με αρ. 322 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. 
XV.28· από εκεί βορειοδυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό νότιο σημείο του τεμαχίου με αρ. 323 του 
πιο πάνω σχεδίου, το οποίο σημείο βρίσκεται στον παλιό κύριο δρόμο Aμμοχώστου―Aποστόλου Aνδρέα· από 
εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω παλιού κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 

11. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τη βορειοανατολική γωνιά του τεμαχίου με αρ. 77/1 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. XXIV.10, η οποία γωνιά βρίσκεται στον παλιό κύριο δρόμο Aποστόλου 
Aνδρέα―Aμμοχώστου και προχωρεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω παλιού κύριου δρόμου 
μέχρι τη νοτιοανατολική γωνιά του τεμαχίου με αρ. 40/1 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με 
αρ. XXIV.42, η οποία γωνιά βρίσκεται στο δρόμου που οδηγεί στο Mοναστήρι Aποστόλου Bαρνάβα· από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη νοτιοδυτική γωνιά του τεμαχίου με αρ. 178/1 
του πιο πάνω σχεδίου η οποία γωνιά βρίσκεται σε δρόμο που οδηγεί στο χωριό Άγιος Σέργιος· από εκεί με 
βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη βορειοανατολική γωνιά του τεμαχίου με αρ. 1 του 
Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. XXIV.34· από εκεί με βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση 
παρακάμπτει το πιο πάνω χωριό μέχρι τη νοτιοδυτική γωνιά του τεμαχίου με αρ. 393 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. XXIV.26, η οποία γωνιά βρίσκεται σε δρόμο· από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του τελευταίου δρόμου μέχρι την ένωση τούτου με δρόμο που οδηγεί από το χωριό 
Σπαθαρικό στον παλιό κύριο δρόμο Aποστόλου Aνδρέα―Aμμοχώστου στη βορειοδυτική γωνιά του τεμαχίου με 
αρ. 27 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. XXIV.10· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 2262. 

12. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τις εκβολές του ποταμού «Στούππο Ποταμός» και προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της παραλίας μέχρι το σημείο που εκβάλλει ο ποταμός «Aγίας 
Ποταμός»· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι τη διασταύρωσή 
του με δρόμο που οδηγεί στο χωριό Eπτακώμη στην εκκλησία «Aγία Aγάθη»· από εκεί νοτιοδυτικά σε ευθεία 
γραμμή μέχρι το Kυβερνητικό Xωρομετρικό Tριγωνομετρικό Σημείο «Kαβαλαρόπετρα» του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. VII.22.E.2· από εκεί νοτιοδυτικά σε ευθεία γραμμή μέχρι το πιο μακρινό βόρειο 
σημείο του τεμαχίου με αρ. 267 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. VII.29.E.2, το οποίο σημείο 
βρίσκεται στο χωριτικό δρόμο Kώμη Kεπήρ―Δαυλός· από εκεί με δυτική, βορειοδυτική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωριτικού δρόμου μέχρι την ένωση τούτου με δρόμο που οδηγεί στο 
χωριό Aκανθού· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του τελευταίου δρόμου μέχρι τη βορειοανατολική 
γωνιά του τεμαχίου με αρ. 66 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. VII.34.E.I, η οποία γωνιά 
βρίσκεται στον ποταμό «Στούππο Ποταμός»· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ποταμού μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αρ. 2355. 

13. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από την ένωση του πλαγιόδρομου Λευκονοίκου με το δρόμο που οδηγεί στο 
χωριό Πραστειό στο πιο μακρινό δυτικό σημείο του τεμαχίου με αρ. 808/1 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού 
Σχεδίου με αρ. XIV.60.E.2 και προχωρεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη 
νοτιοανατολική γωνιά του τεμαχίου με αρ. 118 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. XXIII.45.E.1, το 
οποίο σημείο βρίσκεται σε δρόμο στην τοποθεσία «Aλώνια»· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω δρόμου μέχρι την ένωση τούτου με τον κύριο δρόμο Aμμοχώστου―Λευκωσίας στη βορειοδυτική γωνιά 
του τεμαχίου με αρ. 89 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. XXIII.45· από εκεί με δυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη βορειοανατολική γωνιά του τεμαχίου με αρ. 284 του 
Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. XXIII.44.W.2, η οποία γωνιά βρίσκεται στο δρόμο που οδηγεί στο 
χωριό Πυργά· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση και παρακάμπτει το πιο πάνω χωριό μέχρι τη νοτιοδυτική 
γωνιά του τεμαχίου με αρ. 320 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. XXIII.36.W.1, η οποία γωνιά 
βρίσκεται σε δρόμο που οδηγεί στο χωριό Γέναγρα· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω δρόμου μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου με αρ. 270 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού 
Σχεδίου με αρ. XXIII.19.E.2· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση παρακάμπτει το πιο πάνω χωριό μέχρι το πιο 



μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου με αρ. 409 του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. XXIII.19.W.1, 
το οποίο σημείο βρίσκεται σε δρόμο που οδηγεί στο χωριό Λευκόνοικο· από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου με αρ. 386/3 
του Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου με αρ. XIV.60.W.2, το οποίο σημείο βρίσκεται στον πλαγιόδρομο 
Λευκονοίκου· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω πλαγιόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
2356. 

14. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Λιοπέτρι και προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
δρόμου «Λιοπετρίου―Aυγόρου» μέχρι την ένωσή του με άλλο δρόμο· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την ένωσή του με το δρόμο που οδηγεί προς το χωριό Λιοπέτρι· από 
εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο Xάρτη με αύξοντα αριθμό 
5060. 

15. Το όριο της περιοχής βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων γύρο από την Μονή Αγίου Κενδέα στην κοινότητα 
Αυγόρου. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6482. 

16. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του κυρίου δρόμου Αμμοχώστου-Βρυσούλλων-Άχνας όπου 
συμβάλλει χωματόδρομος, απέναντι από το φυλάκιο των Ηνωμένων Εθνών ανατολικά του περιβολιού 
“Εσπέρια” παρά το ορόσημο των Βρεττανικών Βάσεων Δεκέλειας με αρ. 299˙ από εκεί με νότια κατεύθυνση και 
σε απόσταση 700 περίπου μέτρων κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι την συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο˙ από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που οδηγεί στην 
Μονή Αγίου Κενδέα σε απόσταση 400 περίπου μέτρων από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της 
παρυφής του υψώματος που βρίσκεται δυτικά του περιβολιού “Εσπέρια” μέχρι τον κύριο δρόμο Άχνας-
Βρυσούλλων-Αμμοχώστου και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά  μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα, στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 6484. 

17. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Αυγόρου
.
 από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 

χωματόδρομου που οδηγεί στο ορόσημο των Βρεττανικών Βάσεων με αριθμό 350
. 
από εκεί με βόρεια 

κατεύθυνση κατά μήκος της οροθετικής γραμμής των Βρεττανικών Βάσεων (αριθμοί οροσήμων 350 – 348) 
μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στο ορόσημο των Βρεττανικών Βάσεων 348 και από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 6591. 

18. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του κύριου δρόμου Δεκέλειας -Άχνας - Αμμοχώστου όπου βρίσκεται 
το όριο των Βρεττανικών Βάσεων με  αριθμό 290, στη τοποθεσία ″Βρυσούλλες″˙ από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ορίου (ορόσημα με αριθμούς 290 – 285) μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο της Βιομηχανικής περιοχής Βρυσούλλων˙ από εκεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου και στη συνέχεια της περιοχής οικισμού Αγίου Γεωργίου Βρυσούλλων μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο Φρενάρους – κύριου δρόμου Δεκέλειας – Άχνας - Αμμοχώστου˙ από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τον κύριο δρόμο 
Δεκέλειας - Άχνας - Αμμοχώστου και από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό  6594. 

19. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Προφήτη Ηλία – Αγίου Παντελεήμονα – 
Παραλιμνίου με χωματόδρομο 100 περίπου μέτρα ανατολικά του κυκλικού κόμβου Αγίου Παντελεήμονα. Από 
εκεί με βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη 
συμβολή του με το κύριο δρόμο Προφήτη Ηλία – Αγίου Παντελεήμονα – Παραλιμνίου και από εκεί με δυτική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό  6595. 

20. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Δήμο Παραλιμνίου· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του κύριου δρόμου Παραλιμνίου-Αγίας Νάπας μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο που οδηγεί στον 
παλαιό σκυβαλότοπο Παραλιμνίου σε απόσταση 3100 περίπου μέτρων και 220 περίπου μέτρων βόρεια του 
κυκλικού κόμβου Αγίας Νάπας-Παραλιμνίου· από εκεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο Δήμο 
Παραλιμνίου σε απόσταση 1700 περίπου μέτρων και από εκεί με βορειοανατολική, βορειοδυτική και βόρεια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. Ολόκληρη η πιο 
πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο ειδικού σχεδίου με αύξοντα αριθμό 6803. 

21. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή χωματόδρομου με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αυγόρου  -  
Φρενάρου, νοτιοανατολικά της υδατοδεξαμενής  του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων· από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε 
απόσταση 1350 περίπου μέτρων· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι  τη συμβολή του με το χωματόδρομο που οδηγεί στο καμίνι στη τοποθεσία "Χαλοσπιτιά" 
σε απόσταση 880 περίπου μέτρων· από εκεί με δυτική  νότια, δυτική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία "Χαλοσπιτιά" βόρεια και 



δίπλα από το καμίνι σε απόσταση 850 περίπου μέτρων και από εκεί με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείον αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7200. 

22. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή δύο χωματόδρομων στην τοποθεσία “Λάκκος του Γιαννή”, της 
κοινότητας Αυγόρου, βόρεια του βοτανικού κήπου Cyherbia, και σε απόσταση 240 μέτρων από την είσοδο του 
πιο πάνω κήπου· από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική, βορειοανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά 
μήκος του ενός από τους δύο πιο πάνω χωματόδρομους, μέχρι το χωματόδρομο σε απόσταση 730 μέτρων 
περίπου, ο οποίος οδηγεί από την κοινότητα Αυγόρου στο παρεκκλήσι της Αγίας Αλάμπρονας, της κοινότητας 
Ξυλοφάγου· από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά 
από την τοποθεσία “Αλάμπρονα”, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 775 μέτρων 
περίπου· από εκεί συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το 
χωματόδρομο στην τοποθεσία “Εφτά Παλλούρες”, που οδηγεί στην κοινότητα Αυγόρου, κατά μήκος του οποίου 
προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, περνά από τον πιο πάνω βοτανικό κήπο και καταλήγει στο σημείο 
αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7261.   

23. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωμάτινου δρόμου που 
οδηγεί από την κοινότητα Λιοπετρίου στον ποταμό Λιοπετρίου και της λεωφόρου Ακροπόλεως, σε απόσταση 
475 μέτρων από το γήπεδο της πιο πάνω κοινότητας∙ από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος της 
πιο πάνω λεωφόρου, μέχρι τη συμβολή της με χωματόδρομο, σε απόσταση 1 χλμ., περίπου∙ από εκεί με δυτική 
και βόρεια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι το χωμάτινο και στη συνέχεια 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί από τον ποταμό Λιοπετρίου, στην πιο πάνω κοινότητα, κατά μήκος του 
οποίου συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο Ειδικού Σχεδίου με αύξοντα 
αριθμό 7353.  

24. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Κυριάκου Μάτση και Αγίου Αντωνίου, στο Δήμο 
Σωτήρας∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της ασφαλτοστρωμένης οδού Αγίου 
Αντωνίου, που οδηγεί στο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής και στη συνέχεια χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή 
του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 840 μέτρων, περίπου, από τη νότια πλευρά της περίφραξης του πιο 
πάνω εξωκλησιού∙ από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική, νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου, που οδηγεί στα εξωκλήσια του Αγίου Αντωνίου, μέχρι το Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων 
διαδρομών Ε4, σε απόσταση 400 μέτρων περίπου∙ από εκεί, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο 
πάνω μονοπατιού, μέχρι την οδό Μεσαορίας, του πιο πάνω δήμου και από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική και 
στη συνεχεία βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και των οδών 25ης Μαρτίου και 
Κυριάκου Μάτση, για να καταλήξει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7447. 

25. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των λεωφόρων 1ης Απριλίου και Σωτήρας, στο δήμο 
Παραλιμνίου∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της λεωφόρου Σωτήρας, μέχρι τη 
συμβολή της, σε απόσταση 1030 μέτρων, περίπου, με ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο δήμο 
Σωτήρας∙ από εκεί, προχωρεί με δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου και στη 
συνέχεια χωμάτινου δρόμου, που συνεχίζει στον πιο πάνω δήμο, ως οδός Ευαγόρα Παλληκαρίδη, μέχρι τη 
συμβολή της πιο πάνω οδού και της οδού Μεσολογγίου, στον πιο πάνω δήμο∙ από εκεί προχωρεί με βόρεια και 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού και των οδών Αγίου Μάμαντος και Λασκαρίνας 
Μπουμπουλίνας, μέχρι την λεωφόρο Αμμοχώστου, κατά μήκος της οποίας προχωρεί με βόρεια και 
βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή της με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στο δάσος 
Αγνοουμένων και στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, Α/φοί Κότερου (Σκυρόδεμα) Λτδ∙  από εκεί, προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι χωματόδρομο, σε 
απόσταση 845 μέτρων περίπου, ο οποίος οδηγεί από τις εγκαταστάσεις της πιο πάνω βιομηχανίας,  στη Λίμνη 
Παραλιμνίου∙ από εκεί, με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την 
όχθη της πιο πάνω λίμνης, σε απόσταση 60 μέτρων, περίπου∙ από το σημείο αυτό, προεκτείνεται σε ευθεία 
γραμμή 440 μέτρων, μέσα στην πιο πάνω λίμνη και συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση σε ευθεία γραμμή 715 
μέτρων, ακριβώς ανατολικά, σε ευθεία γραμμή 665 μέτρων και με  βόρεια κατεύθυνση, σε ευθεία γραμμή 1125 
μέτρων, περίπου, μέχρι τη συμβολή των οδών Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου και Πέτρου Ηλιάδη, του δήμου 
Παραλιμνίου∙ από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος της δεύτερης πιο πάνω οδού, από 
το τέλος της οποίας προεκτείνεται σε ευθεία γραμμή 200 μέτρων, περίπου, μέχρι τη λεωφόρο 1ης Απριλίου, του 
πιο πάνω δήμου, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με νότια κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7448.  

26. Το όριο της περιοχής αρχίζει από σημείο επί της λεωφόρου Ρεθύμνου, του Δήμου Αγίας Νάπας, σε απόσταση 
275 μέτρων, περίπου, βόρεια της συμβολή της πιο πάνω λεωφόρου και της οδού Ιωαννίνων∙  από εκεί 
προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω λεωφόρου, περνά από τον κυκλικό κόμβο και 
συνεχίζει κατά μήκος του κύριου δρόμου  Αγίας Νάπας – Παραλιμνίου, μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στο 
χώρο του παλαιού σκυβαλότοπου Παραλιμνίου∙ από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική, ανατολική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη διασταύρωση του με άλλο 
χωματόδρομο σε απόσταση 800 μέτρων, περίπου∙ από εκεί, με βορειοανατολική, νοτιοανατολική και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την οδό Κόκκινων, του Δήμου Αγίας 



Νάπας, κατά μήκος της οποίας συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μελίνας 
Μερκούρη∙ από εκεί με δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι τη στροφή, από όπου 
συνεχίζει κατά μήκος χωμάτινου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που με νότια, νοτιοδυτική, 
βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση καταλήγει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7539. 

27. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της οδού Θεόδωρου Τσομαλλούρη της κοινότητας Φρενάρους 
και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στην κτηνοτροφική περιοχή της πιο πάνω κοινότητας· από εκεί 
προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τη 
συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 770 μέτρων περίπου από το σημείο αρχής· από εκεί συνεχίζει με 
βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή με άλλο χωματόδρομο σε 
απόσταση 100 μέτρων περίπου· από εκεί προχωρεί με βορειοανατολική, βόρεια, βορειοδυτική και 
βορειοανατολική κατεύθυνση  κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και φτάνει μέχρι τον κύριο δρόμο 
Βρυσούλλων – Φρενάρους (οδός Γιασουμή Κιλέ), σε απόσταση 475 μέτρων περίπου· από εκεί συνεχίζει με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κυρίου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα Φρενάρους 
και φτάνει μέχρι τη συμβολή του με την οδό Αριστοτέλους της πιο πάνω κοινότητας· από εκεί, συνεχίζει με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την οδό Θεόδωρου Τσομαλλούρη, κατά μήκος 
της οποίας προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7609. 

28. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Κυριάκου Μάτση, στην κοινότητα 
Φρενάρους· από εκεί, προχωρεί με δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της οδού 28ης Οκτωβρίου 
μέχρι τη συμβολή των λεωφόρων Φώτη Πίττα και Οδυσσέα Ελύτη· από εκεί συνεχίζει με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος της οδού Οδυσσέα Ελύτη και Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, μέχρι τη 
συμβολή με την οδό Αγίας Μαρίνας που οδηγεί στο κοιμητήριο Φρενάρους· από εκεί συνεχίζει με ανατολική, 
βορειοανατολική και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω οδού και φτάνει μέχρι την συμβολή της με 
τις οδούς Αγίου Ανδρονίκου και Ρήγα Φεραίου, 50 μέτρα περίπου πριν από το χωματόδρομο που οδηγεί στο 
εξωκκλήσι των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας· από εκεί προχωρεί με νοτιοδυτική, νότια και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος της οδού Αγίου Ανδρονίκου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Κυριάκου Μάτση κατά 
μήκος της οποίας συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, μέχρι το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7610. 

29. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του παλιού δρόμου Ξυλοφάγου – Αγίας Νάπας (οδός Μιχάλη 
Βραχίμη) και του κύριου δρόμου Ξυλοφάγου – Λιοπετρίου (οδός Νίκου Θεοφάνους), της κοινότητας Ξυλοφάγου· 
από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της οδού Νίκου Θεοφάνους, μέχρι την 
συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 1780 μέτρων, περίπου, από το σημείο αρχής· από 
εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την 
συμβολή του με χωματόδρομο, σε απόσταση 575 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική, 
νότια, δυτική και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και σε απόσταση 1235 μέτρων, 
περίπου, εκτείνεται νότια και σε ευθεία γραμμή 75 μέτρων, περίπου, μέχρι τον παλιό δρόμο Ξυλοφάγου – Αγίας 
Νάπας (οδός Μιχάλη Βραχίμη) και από εκεί, συνεχίζει με δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του 
πιο πάνω κύριου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7720. 

30. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του παλαιού δρόμου Σωτήρας – Αγίας Θέκλας και 
χωματόδρομου, που οδηγεί στον κύριο δρόμο Σωτήρας – Αγίας Θέκλας, στην τοποθεσία «Καμίνι του 
Μαυροσκοτωμένου», στο Δήμο Σωτήρας· απο εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του 
παλαιού δρόμου Σωτήρας – Αγίας Θέκλης, μέχρι την συμβολή του με την οδό Αγίου Αναστασίου· από εκεί, 
συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την συμβολή της με την 
Λεωφόρο Αγίας Θέκλης, κατα μήκος της οποίας προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι την συμβολή της 
με χωματόδρομο, που οδηγεί στην κτηνοτροφική περιοχή Σωτήρας, σε απόσταση 290 μέτρων, περίπου· από 
εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή 
του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Δάσος Σωτήρας» σε απόσταση 615 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
συνεχίζει με νότια , ανατολική, νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και 
παράλληλα της Δασικής Οροθετικής γραμμής του κύριου κρατικού δάσους «Σωτήρας», μέχρι την συμβολή του 
με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αγίας Νάπας – Σωτήρας, σε απόσταση 705 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
προχωρεί με δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι 
την συμβολή του με την Λεωφόρο Αγίας Θέκλης και χωματόδρομο, σε απόσταση 700 μέτρων, περίπου και από 
εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, για να καταλήξει στο 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7721. 

31. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή των χωματόδρομων που βρίσκονται 100 μέτρα, περίπου βόρεια 
του Φράκτη Λιοπετρίου, στην τοποθεσία «Κόκκαλα», της κοινότητας Λιοπετρίου· από εκεί, προχωρεί με νότια 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε 
απόσταση 115 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική, νότια, νοτιοανατολική και 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά μέσα από το κοινοτικό 
Δάσος Λιοπετρίου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, σε απόσταση 375 μέτρων, περίπου· από εκεί, 



προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο, που οδηγεί στην τοποθεσία «Λάκκος του Μανή», σε απόσταση 635 μέτρων, περίπου· από 
εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Κόκκινα Καμίνια» και σε απόσταση 990 μέτρων, περίπου 
εκτείνεται δυτικά και σε ευθεία γραμμή 190 μέτρων, περίπου, μέχρι χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Λάκκος του 
Μανή»· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 215 μέτρων, περίπου, κατα μήκος του οποίου συνεχίζει με 
βορειοανατολική και βόρεια κατέυθυνση, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Κόκκαλα», 
σε απόσταση 635 μέτρων, περίπου και από εκεί, προχωρεί, με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7722. 

32. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Λάρνακας – Αμμοχώστου και 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που οδηγεί στην κοινότητα Αυγόρου και στο Φράγμα Άχνας, σε σημείο που 
βρίσκεται στα όρια των Βρετανικών Βάσεων, της κοινότητας Άχνας· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφλατοστρωμένου δρόμου και φθάνει μέχρι την συμβολή του με 
χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Κουμένια», σε απόσταση 550 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με  
νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του 
με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην κοινότητα Αυγόρου, σε απόσταση 820 μέτρων, περίπου· από 
εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι 
την συμβολή του με χωματόδρομο, σε απόσταση 310 μέτρων, περίπου, όπου συνεχίζει με βορειοανατολική, 
νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, περνά από το αντλιοστάσιο του Φράγματος Άχνας και φθάνει μέχρι 
την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην πιο πάνω κοινότητα, σε απόσταση 450 μέτρων, 
περίπου· από εκεί, προχωρεί με νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου και φθάνει μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, παρα το εξωκκλήσι «Άγιος 
Γεώργιος της Τερατσωτής», σε απόσταση 1040 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική, 
βορειοδυτική, νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που φθάνει μέχρι 
την συμβολή του με τον κύριο δρόμο Αυγόρου – Δασάκι Άχνας, σε απόσταση 830 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
προχωρεί με δυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με τα όρια 
των Βρετανικών Βάσεων, σε απόσταση 225 μέτρων, περίπου και από εκεί προχωρεί κατα μήκος των ορίων των 
Βρετανικών Βάσεων με βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7723. 

33. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της Λεωφόρου Φώτη Πίττα με την οδό 28ης Οκτωβρίου, εντός 
της κοινότητας Φρενάρους· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της οδού 28ης 
Οκτωβρίου, της κοινότητας Φρενάρου μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο στην τοποθεσία «Μανδριά», 
που οδηγεί στην υδατοδεξαμενή του Νότιου Αγωγού, σε απόσταση 1325 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει 
με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και σε απόσταση 165 μέτρων, περίπου, 
εκτείνετε νοτιοδυτικά, σε ευθεία γραμμή 220 μέτρων, περίπου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, που 
οδηγεί στην οδό Βασίλειου Μιχαηλίδη και άλλου χωματόδρομου, που οδηγεί στην οδό Ελευθερίας· από εκεί, 
προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατα μήκος του χωματόδρομου, που οδηγεί στην οδό Βασίλειου Μιχαηλίδη και 
περνά παρά την υδατοδεξαμενή του Νότιου Αγωγού, μέχρι την συμβολή του με την πιο πάνω οδό· από εκεί, 
συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια της οδού Δημοκρατίας, της 
κοινότητας Σωτήρας και φθάνει μέχρι την συμβολή του με την οδό Μάρκου Δράκου και την Πλατεία Ηρώων· 
από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω πλατείας, μέχρι την συμβολή της 
με την οδό Πλατεία Ελευθερίας, κατα μήκος της οποίας συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, και φθάνει μέχρι 
την συμβολή της με την οδό 1ης Απριλίου· από εκεί, συνεχίζει με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος 
της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια της Λεωφόρου Αγίας Θέκλης, περνά τον κυκλικό κόμβο και συνεχίζει κατα 
μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου, μέχρι την συμβολή της με την οδό Αγίου Αναστασίου· από εκεί, προχωρεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και φθάνει μέχρι την οδό Σταδίου, στην Βιομηχανική 
Περιοχή Σωτήρας· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, 
μέχρι την συμβολή της με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Μουστρού», σε απόσταση 675 μέτρων, περίπου· 
από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή 
του, με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Καζαβωτός», σε απόσταση 905 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
συνεχίζει με βόρεια, δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και φθάνει 
μέχρι την Λεωφόρο Φώτη Πίττα, της κοινότητας Φρενάρους, κατα μήκος της οποίας συνεχίζει με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι την συμβολή της με χωματόδρομο, που βρίσκεται απέναντι του Γυμνασίου 
Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου, σε απόσταση 150 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με δυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και φθάνει μέχρι την συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Λάντες του Σερτάρη», σε απόσταση 1020 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
συνεχίζει με βορειοανατολική, βόρεια και δυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και 
φθάνει μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο,στην τοποθεσία «Κάβαλλος», σε απόσταση 895 μέτρων, 
περίπου, κατα μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση και φθάνει μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην Λεωφόρο Φώτη Πίττα, σε απόσταση 760 μέτρων, περίπου· από 
εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι 
την συμβολή του με άλλο ασφατλοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 295 μέτρων, περίπου, κατα μήκος του 
οποίου συνεχίζει με βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση και στη συνέχεια χωματόδρομου, περνά από 
την τοποθεσία «Καμίνι Κιουνούργιον» και φθάνει μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο που 



οδηγεί στην οδό Θεόδωρου Τσουμαλλούρη, σε απόσταση 595 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με 
ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη 
συνέχεια των οδών Θεόδωρου Τσομαλλούρη, Πάμπου Τραγγουλλά και Μιχαλάκη Καραολή και φθάνει μέχρι την 
συμβολή της με την Λεωφόρο Φώτη Πίττα και από εκεί συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος 
της πιο πάνω Λεωφόρου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7724. 

34. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί στον Ποταμό 
Λιοπετρίου, με άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στο Δάσος Ξυλοφάγου, στην τοποθεσία 
«Τσαγγάρης», της κοινότητας Λιοπετρίου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του 
πιο πάνω πρώτου ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με 
άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 705 μέτρων, περίπου από το σημείο αρχής· από εκεί, συνεχίζει με νότια 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, περνά από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου, μέχρι την 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 245 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με δυτική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά μέσα από το Δάσος 
Ξυλοφάγου και φθάνει μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 600 μέτρων, περίπου και από εκεί 
συνεχίζει με δυτική, βόρεια, βορειοδυτική, βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7725. 

35. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο της ακτογραμμής 140 μέτρων, περίπου βορειοανατολικά της 
εκκλησίας Αγίου Γεωργίου και νότια του ποταμού Λιοπετρίου, της κοινότητας Λιοπετρίου· από εκεί, προχωρεί με 
νότια κατεύθυνση, κατα μήκος της ακτογραμμής και σε απόσταση 180 μέτρων, περίπου, εκτείνεται δυτικά και σε 
ευθεία γραμμή 30 μέτρων, περίπου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, 140 μέτρων, περίπου, νότια της 
εκκλησίας Αγίου Γεωργίου, της κοινότητας Ξυλοφάγου· από εκεί, συνεχίζει, με βόρεια και βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την 
συμβολή του με την οδό Ακροπόλεως, της κοινότητας Λιοπετρίου· από εκεί, προχωρεί με βόρεια, ανατολική και 
νότια κατεύθυνση, κατα μήκος της οδού Ακροπόλεως και στην συνέχεια της αερογέφυρας που οδηγεί στον 
ποταμό Λιοπετρίου, της κοινότητας Λιοπετρίου, μέχρι την συμβολή του με τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – 
Αγίας Νάπας (Α3), όπου συνεχίζει με ανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση και φθάνει μέχρι τον κυκλικό 
κόμβο Αγίας Νάπας – Παραλιμνίου, στον Δήμο Αγίας Νάπας· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του κυκλικού κόμβου και στη συνέχεια Λεωφόρου Ρεθύμνου, μέχρι την 
συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην οδό Κόκκινες, σε απόσταση 260 μέτρων, περίπου· 
από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική, βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια χωματόδρομου μέχρι την συμβολή της με την οδό Μελίνας 
Μερκούρη· από εκεί, συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού μέχρι την συμβολή της 
με την οδό Κόκκινες· από εκεί, συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και στη 
συνέχεια χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 735 μέτρων, περίπου· 
από εκεί, συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, φθάνει μέχρι την 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 665 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νότια 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, 
που οδηγεί στην οδό Σπύρου Κυπριανού, σε απόσταση 285 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με την 
οδό Σπύρου Κυπριανού, όπου προχωρεί με νοτιοανατολική, νότια, νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση και φθάνει 
μέχρι την συμβολή του με την οδό Μονόπετρας (δίπλα από τα βοηθητικά γήπεδα Αγίας Νάπας)· από εκεί, 
προχωρεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την συμβολή 
του με την οδό Σταδίου, όπου συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, μέχρι την συμβολή του με την οδό 
Αλμυρού Νερού , σε απόσταση 165 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με ανατολική, νότια και ανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού και στη συνέχεια χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο, που οδηγεί στο Παλαιό Αδρευτικό Αγίας Νάπας, σε απόσταση 1570 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
συνεχίζει με βορειοανατολική και ανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την 
συμβολή του με την οδό Αγίας Παρασκευής, όπου προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του 
με χωματόδρομο, που οδηγεί στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Αγίας Νάπας, σε απόσταση 
410 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νότια, δυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, περνά από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής μέχρι την συμβολή του με την 
Δασική Οροθετική γραμμή του Δάσους Αγίας Νάπας, σε απόσταση 250 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει, 
κατα μήκος της Δασικής Οροθετικής γραμμής του Δάσους Αγίας Νάπας, μεχρι την συμβολή του με 
χωματόδρομο, σε απόσταση 425 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική, ανατολική και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλη Δασική 
Οροθετική γραμμή του Δάσους Αγίας Νάπας, σε απόσταση 525 μέτρων, περίπου, όπου εκτείνεται νοτιοδυτικά, 
σε ευθεία γραμμή 250 μέτρων, περίπου, μέχρι την Λεωφόρο Κάβο Γκρέκο· από εκεί, συνεχίζει με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου, μέχρι την συμβολή του με τον παλαιό δρόμο 
Κάβο Γκρέκο – Πρωταρά, που οδηγεί στη τοποθεσία «Μαζερή του Κάβου», σε απόσταση 1600 μέτρων, 
περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική και βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου παλαιού δρόμου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο 185 μέτρα, περίπου νότια του 
κυκλικού κόμβου της Ξενοδοχιακής Μονάδας «Grecian Park», στην τοποθεσία «Κόννος», όπου συνεχίζει με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, μέχρι την συμβολή του με την Λεωφόρο Κάβο Γκρέκο - Πρωταρά· από εκεί, συνεχίζει 
με βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου και στη συνέχεια 



Λεωφόρου Κάππαρη, του Δήμου Παραλιμνίου, μέχρι την συμβολή του με τονΑδρεμιό ποταμό, στην τοποθεσία 
«Κάππαρη»· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική, βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 
πάνω ποταμού και στην συνέχεια χωματόδρομου και φθάνει μέχρι την ακτογραμμή, σε απόσταση 1350 μέτρων, 
περίπου και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική, βορειοδυτική, νοτιοδυτική, βορειοδυτική και νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατα μήκος της ακτογραμμής, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7726. 

36. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Αγίας Νάπας (Α3) και της 
αερογέφυρας, που οδηγεί στον Δήμο Αγίας Νάπας· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατα μήκος 
του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου και φθάνει μέχρι την συμβολή του με την έξοδο του αυτοκινητόδρομου, που 
οδηγεί στον Δήμο Σωτήρας, παρά το νυκτερινό κέντρο «IDEAL»· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος ασφαλτοστρωμένου δρόμου και φθάνει μέχρι την συμβολή του με την οδό Φιλίνης, 
όπου προχωρεί με βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί 
στον Δήμο Σωτήρας, σε απόσταση 270 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βόρεια και βορειοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφλατοστρωμένου δρόμου, και φθάνει μέχρι άλλο ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο, του Δήμου Σωτήρας, που οδηγεί στο παρεκκλήσιο Αγίας Βαρβάρας, σε απόσταση 990 μέτρων, περίπου 
και από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, 
που περνά από το πιο πάνω παρεκκλήσι και φθάνει μέχρι την αερογέφυρα, που οδηγεί στο Δήμο Αγίας Νάπας, 
όπου και το σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7727. 

37. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Αγίας Νάπας (Α3) και την 
αερογέφυρα Αγίας Θέκλας – Σωτήρας (Λεωφόρος Αγίας Θέκλης), του Δήμου Σωτήρας· από εκεί, προχωρεί με 
βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου, μέχρι την συμβολή του με 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην τοποθεσία «Σπιτούδια», σε απόσταση 940 μέτρων, περίπου, από 
το σημείο αρχής· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφλατοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Σπιτούδια», σε 
απόσταση 1425 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Σκαλιά», που οδηγεί στην 
Λεωφόρο Αγίας Θέκλης, σε απόσταση 1100 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νότια κατεύθυνση, κατα 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αγίας Νάπας 
και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου, μέχρι το 
σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7728. 

38. Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον ποταμό Αδρεμιού και την Λεωφόρο Κάππαρη, του Δήμου Παραλιμνίου· 
από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου, μέχρι τον κυκλικό 
κόμβο Αγίας Τριάδας· από εκεί, συνεχίζει με δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της Λεωφόρου 
Πρωταρά, μέχρι την συμβολή του με την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, όπου προχωρεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, μέχρι την συμβολή του με την οδό Ερμού, του πιο πάνω Δήμου· από εκεί, συνεχίζει με νότια και 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος των οδών Ερμού και Σταδίου, μέχρι την συμβολή του με την οδό 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, όπου προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, μέχρι την συμβολή του με την Λεωφόρο 
Γεώργιου Γρίβα Διγενή· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου 
και φθάνει μέχρι την συμβολή της με την οδό Τάσου Μάρκου, του Δήμου Παραλιμνίου· από εκεί, προχωρεί με 
δυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την συμβολή της με την Λεωφόρο 1ης Απριλίου 
(κύριος δρόμος Παραλιμνίου – Δερύνειας)· από εκεί, συνεχίζει με βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα 
μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου και στη συνέχεια Λεωφόρου Γεώργιου Γρίβα Διγενή μέχρι την συμβολή του με 
τον κυκλικό κόμβο Παραλιμνίου - Δερύνειας· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική, νότια, νοτιοδυτική και δυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του ασφαλτοστρωμένου και στη συνέχεια χωματόδρομου, που περνά από την βόρεια 
όχθη της Λίμνης Παραλιμνίου και φθάνει μέχρι την οδό Θωμά Έντισον και ασφαλτοστρωμένο δρόμο, νότια της 
βιοτεχνική περιοχής Δερύνεια, σε απόσταση 780 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, του Δήμου Δερύνειας, μέχρι την συμβολή 
του με χωματόδρομο, σε απόσταση 460 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην τοποθεσία « 
Μαμιάδες», σε απόσταση 190 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική, δυτική, νότια και δυτική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που φθάνει μέχρι την οδό Σταδίου, του Δήμου 
Δερύνειας· από εκεί, προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού μέχρι την συμβολή της με 
χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Δερυνούδια», σε απόσταση 800 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με 
βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από το 
Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας του Δήμου Δερύνειας και την τοποθεσία «Στράτα του Ζουμενή», μέχρι τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην οδό Ζωμενής, σε απόσταση 1515 μέτρων, περίπου·από εκεί, 
προχωρεί με δυτική και βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στην συνέχεια 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που περνά από την τοποθεσία «Στράτα της Αγίας Μαρίνας» και φθάνει μέχρι την 
οδό Ρήγα Φεραίου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι 
την συμβολή του με χωματόδρομο, βορειοανατολικά του Δημοτικού Κοιμητηρίου, σε απόσταση 105 μέτρων, 
περίπου· από εκεί, συνεχίζει με δυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία «Ποταμούδια», διασταυρώνει την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
Γ’ και προχωρεί με βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την 



συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 360 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με δυτική και 
βόρεια κατεύθυνση, μέχρι την συμβολή του με την οδό Αλακάτης του Δήμου Δερύνειας· από εκεί, συνεχίζει με 
δυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, που οδηγεί στην 
τοποθεσία «Καμίνι της Αλακάτης», σε απόσταση 630 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βόρεια 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην 
τοποθεσία «Καμίνι της Αλακάτης», σε απόσταση 220 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, στην 
τοποθεσία «Βαθύς Λάκκος», σε απόσταση 380 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βορειοδυτική και 
νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την τοποθεσία «Καμίνι της 
Παπα Λευτερίνας», του Δήμου Δερύνειας, μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί 
στην κοινότητα Φρενάρους και χωματόδρομο στην τοποθεσία «Αναφανή», σε απόσταση 1305 μέτρων, 
περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, 
που περνά από την τοποθεσία «Καμινούδια» μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 720 
μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι 
την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 315 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με 
βορειοδυτική, βόρεια, δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά 
από την τοποθεσία «Περναρούδια» μέχρι την συμβολή του με οδό Γιαννάκη Τζιοβάννη· από εκεί, συνεχίζει με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο κατοικίας, 
σε απόσταση 250 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 260 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο 
χωματόδρομο σε απόσταση 175 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τα όρια των Βρετανικών Βάσεων, σε απόσταση 440 μέτρων, περίπου· από 
εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος των ορίων των Βρετανικών Βάσεων μέχρι την 
συμβολή του με χωματόδρομο, στην τοποθεσία «Κόκκινος Γκρεμμός», σε απόσταση 1380 μέτρων, περίπου· 
από εκεί συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση και σε ευθέια γραμμή μέχρι την ακτογραμμή· από εκεί προχωρεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της ακτογραμμής, μέχρι τον Αδρεμιό ποταμό, στην τοποθεσία 
«Αδρεμιού», του Δήμου Παραλιμνίου και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 
πάνω ποταμού μέχρι την συμβολή του με την Λεωφόρο Κάππαρη, όπου και το σημείο αρχής.  
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7729. 

39. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της οδού Παντελεήμονος (κύριο δρόμο Προφήτη Ηλία – Αγίου 
Παντελεήμονα – Παραλιμνίου), με χωματόδρομο, 70 μέτρα, περίπου νοτιοανατολικά του κυκλικού κόμβου Αγίου 
Παντελεήμονα, του Δήμου Παραλιμνίου· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου, που φθάνει μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην οδό Ακέφαλου, σε 
απόσταση 300 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
ασφλατοστρωμένου δρόμου και φθάνει μέχρι την συμβολή του με την οδό Ακέφαλου και από εκεί, προχωρεί με 
νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της οδού Ακέφαλου και στη συνέχεια οδού 
Παντελεήμονος, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7730. 

40. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή της Λεωφόρου Κάβο Γκρέκο (κύριος δρόμος Αγίας Νάπας – 
Πρωταρά) με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, στην τοποθεσία «Μαζερή», (δυτικά της ξενοδοχειακής μονάδας 
Grecian Park), που οδηγεί στο εργοστάσιο επεξεργασίας Λυμάτων των Συμβουλίων Αποχετεύσεων 
Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, της κοινότητας Αγίας Νάπας· από εκεί, προχωρεί με νοτιοδυτική και 
βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και φθάνει μέχρι την συμβολή 
του με άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 1000 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική 
και νότια κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια χωματόδρομου 
και φθάνει μέχρι την συμβολή του με αντιπυρική ζώνη, σε απόσταση 230 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί 
με βόρεια κατεύθυνση, κατα μήκος της αντιπυρικής ζώνης και σε απόσταση 535 μέτρων, περίπου, εκτείνεται 
βορειοδυτικά και σε ευθεία γραμμή 160 μέτρων, περίπου, μέχρι χωματόδρομο, του Δήμου Παραλιμνίου, που 
οδηγεί στο Δάσος Αγίου Ιωάννη· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, που οδηγεί στην Λεωφόρο Κάβο Γκρέκο, σε 
απόσταση 185 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική, ανατολική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και στη συνέχεια ασφαλτοστρωμένου δρόμου, περνά 
από τη φάρμα αλόγων «Moonlight» και φθάνει μέχρι την Λεωφόρο Κάβο Γκρέκο (κύριος δρόμος Πρωταρά – 
Αγίας Νάπας) και από εκεί, συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω Λεωφόρου, για να 
καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7792. 

41. Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή των οδών Αγίου Παντελεήμονος και Ακέφαλου, του Δήμου 
Παραλιμνίου· από εκεί, προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της οδού Αγίου Παντελεήμονος 
και φθάνει μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο, σε απόσταση 580 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
συνεχίζει με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, 
μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο, πριν τα θερμοκήπια, σε απόσταση 170 μέτρων, περίπου· από εκεί, 
προχωρεί με βορειοδυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και φθάνει 
μέχρι ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην οδό Αγίου Παντελεήμονα, σε απόσταση 665 μέτρων, 
πέριπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου 



δρόμου και φθάνει μέχρι την συμβολή του με άλλο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που οδηγεί στην εκκλησία 
Αρχαγγέλου Γαβριήλ, σε απόσταση 95 μέτρων, περίπου·  από εκεί, συνεχίζει με βορειοανατολική και βόρεια 
κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω ασφλατοστρωμένου δρόμου και στη συνέχεια χωματόδρομου και σε 
απόσταση 140 μέτρων, περίπου, εκτείνεται με βόρεια κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 135 μέτρων, περίπου, 
μέχρι χωματόδρομο, όπου προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση, μέχρι την συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε 
απόσταση 230 μέτρων, περίπου· από εκεί, συνεχίζει με βορειοδυτική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου, μέχρι την συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο δρόμο,που οδηγεί στην οδό Αγίου Παντελεήμονα, 
σε απόσταση 205 μέτρων, περίπου· από εκεί, προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος του πιο 
πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι την συμβολή του με την οδό Αγίου Παντελεήμονα και από εκεί, 
συνεχίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατα μήκος της πιο πάνω οδού, για να καταλήξει στο σημείο αρχής. 
Ολόκληρη η πιο πάνω περιοχή σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο αντίτυπο του Ειδικού Σχεδίου με 
αύξοντα αριθμό 7797. 
 

EΠAPXIA KEPYNEIAΣ 
1. Όλη η περιοχή που το σύνορό της αρχίζει από τη διασταύρωση του κύριου δρόμου Kερύνειας―Mύρτου με το 

χωριτικό δρόμο που οδηγεί στο χωριό Όρκα και προχωρεί βόρεια μέχρι την παραλία· από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος της παραλίας (περιλαμβάνει και όλα τα νησιά μακριά από την παραλία) μέχρι το 
επαρχιακό σύνορο Kερύνειας―Aμμοχώστου· από εκεί νότια κατά μήκος του επαρχιακού συνόρου μέχρι το 
δείκτη του επαρχιακού συνόρου πάνω στον κύριο δρόμο Aκανθούς―Kερύνειας―Mύρτου· από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου που αναφέρθηκε τελευταία μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται με κόκκινο χρώμα στο Xάρτη με αύξοντα αριθμό 1791. 

2. Tο όριο της περιοχής αρχίζει από σημείο πάνω στην ακτή, το οποίο βρίσκεται ακριβώς βόρεια του Φάρου του 
Aκρωτηρίου Kορμακίτη και προχωρεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής μέχρι τις εκβολές του 
ποταμού «Πάναγρα»· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος της αριστερής όχθης του ποταμού «Πάναγρα» 
μέχρι το σημείο που αυτή τέμνεται από τον κύριο δρόμο Kερύνειας―Mύρτου· από εκεί δυτικά κατά μήκος του 
κύριου δρόμου που αναφέρθηκε πιο πάνω μέχρι το σημείο που ενώνεται με το χωριτικό δρόμο που οδηγεί διά 
μέσου των χωριών Όρκα―Λιβερά μέχρι το φάρο που αναφέρθηκε πιο πάνω· από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου που αναφέρθηκε πιο πάνω μέχρι το φάρο που αναφέρθηκε πιο πάνω· από 
εκεί βόρεια σε ευθεία γραμμή μέχρι το σημείο αρχής. 
Oλόκληρη η πιο πάνω περιοχή φαίνεται σε πλαίσιο με κόκκινο χρώμα πάνω στο χάρτη με αύξοντα αριθμό 
2013. 
 

……………………………………… 
 

Έγινε την 30
η
 Ιουλίου 2018.            

 
 
 
                                                                                                                                               (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ) 

                                                                                                                                                 Υπουργός Εσωτερικών 
 

 


