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Το Ταμείο Θήρας ενημερώνει τους κυνηγούς ότι από τις 3 Αυγούστου 2012 

έχει τεθεί σε εφαρμογή ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών 

και Θηραμάτων Τροποποιητικός Nόμος του 2012, ο οποίος είχε ψηφιστεί προ 

ημερών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

Μία από τις σημαντικές αλλαγές που έχει επιφέρει ο εν λόγω τροποποιητικός 

νόμος, που έχει ως στόχο να ελεγχθεί ένα νέο είδος λαθροθηρίας που έχει 

εξελιχθεί σε μάστιγα τα τελευταία χρόνια, αφορά τη μεταφορά και την 

κυκλοφορία των κυνηγετικών σκύλων στους βιότοπους κατά τις νυκτερινές 

ώρες. Δυστυχώς κάποιοι συστηματικά λαθροθηρούν, κατά τη διάρκεια της 

νύκτας, με τη χρήση σκύλων. Δηλ. τα σκυλιά τους βρίσκονται ελεύθερα στα 

οχήματα τους και όταν εντοπίσουν λαγούς, με τη χρήση των φώτων του 

οχήματος τους, τα σκυλιά εξέρχονται των οχημάτων, καταδιώκουν τους 

λαγούς και τους συλλαμβάνουν.  

 

Ο τροποποιητικός νόμος απαγορεύει την κυκλοφορία των σκύλων κατά τη 

διάρκεια της νύκτας (εξώδικο πρόστιμο 500€) ενώ παράλληλα ρυθμίζει και το 

τρόπος μεταφοράς των σκύλων εντός μεταφορικών μέσων σε αγροτικούς ή 

μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους (εξώδικο πρόστιμο 100€).  

 

Επίσης με τις πιο πάνω πρόνοιες του τροποποιητικού Νόμου ρυθμίζεται το 

φαινόμενο όπου κάποιοι αφήνουν τους σκύλους τους το βράδυ μέσα στους 

βιότοπους, για σκοπούς εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη ενέργεια προκαλεί 

σοβαρότατα προβλήματα σε όλα τα είδη πανίδας και ειδικότερα στους 

λαγούς αφού κατά τις βραδινές ώρες οι λαγοί εκτελούν όλες τις βιολογικές 

τους ανάγκες (τροφοληψία, αναπαραγωγή, τροφοδοσία νεογνών κλπ). Λόγω 
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τούτου η συνεχής παρενόχληση των λαγών έχει σοβαρές επιπτώσεις στους 

πληθυσμούς με αποτέλεσμα να μειώνονται και τα διαθέσιμα προς κυνήγι 

ζώα.  

 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα τα πιο πάνω φαινόμενα είναι σε έξαρση, και 

για το λόγο αυτό η Υπηρεσία μας θα εντατικοποιήσει τις περιπολίες της με 

σκοπό να επιβάλει το νόμο και ειδικά για τα δύο πιο πάνω σημεία, θα 

επιδείξει μηδενική ανοχή.  

 

Συνοπτικά ο τροποποιητικός νόμος επιφέρει και τις πιο κάτω αλλαγές: 

 

1. Τροποποίηση του άρθρου 2.  
Εισαγωγή νέων ορισμών και επικαιροποίηση παλαιότερων με σκοπό 
να ρυθμιστεί η κατοχή θηραμάτων και άγριων πτηνών που είναι 
εκτρεφόμενα ή έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία. 
 

2. Τροποποίηση του άρθρου 15.            
Αύξηση της χρηματικής ποινής για άτομα που καταδικάζονται για 
υποθέσεις φόνευσης ή κατοχής αγρινού ή μέρος αγρινού από 17,000€ 
σε 50,000€. 
 

3. Τροποποίηση του άρθρου 27 
Μεταφορά των προνοιών που αφορούν τους κυνηγετικούς σκύλους 
από τον περί Σκύλων Νόμο στον περί Προστασίας και Διαχείρισης 
Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο έτσι ώστε όλοι οι παράμετροι 
που διέπουν τη διεξαγωγή του κυνηγίου στην Κύπρο να ρυθμίζονται 
από μία νομοθεσία. 
             

4. Τροποποίηση του άρθρου 31(4) 
Εισαγωγή προνοιών που θα επιτρέπουν σε πρόσωπο άλλης χώρας ή 
κύπριο επαναπατρισθέντα ο οποίος κατέχει άδεια κυνηγίου στην χώρα 
του, να εκδίδει άδεια κυνηγίου στην Κύπρο χωρίς να χρειάζεται να 
παρακολουθήσει μαθήματα και να επιτύχει σε εξετάσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι για να αποκτήσει την ξένη άδεια κυνηγίου του 
παρακάθισε σε γραπτές ή πρακτικές εξετάσεις. Το κόστος έκδοσης 
πρώτης άδειας κυνηγίου θα είναι το ίδιο με το κόστος που θα 
πληρώνει ο κύπριος πολίτης για να εκδώσει πρώτη άδεια κυνηγίου. 
 

5. Τροποποίηση του άρθρου 42 
Πρόσωπο που κατέχει άδεια κυνηγίου, κατά τη διάρκεια κάθε 
κυνηγετικής εξόρμησης, οφείλει να κατέχει αριθμό κενών φυσιγγίων, 
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τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των φονευθέντων θηραμάτων που 
κατέχει. 

 
6. Τροποποίηση του άρθρου 48 

Αύξηση των ποινών για υποθέσεις λαθροθηρίας τη νύκτα (υποθέσεις 
λαθροθηρίας λαγού) από 17,000€ και / ή τρία χρόνια φυλάκιση σε 
50,000€ και / ή τέσσερα χρόνια φυλάκιση. 
 

7. Τροποποίηση του άρθρου 49 
Ρύθμιση της κατοχής θηραμάτων σε κλειστή περίοδο κυνηγίου. Για 
κάθε θήραμα, θα καθορίζεται μετά από σχετικό διάταγμα του 
Υπουργού Εσωτερικών, η περίοδος κατά την οποία θα επιτρέπεται η 
κατοχή του και πέραν της ανοικτής περιόδου κυνηγίου.  
 

8. Τροποποίηση του άρθρου 59 
Ρύθμιση μέσω κανονισμών της κατοχής και εμπορίας των 
εκτρεφόμενων θηραμάτων καθώς και του ζητήματος της κατοχής και 
εισαγωγής ξενικών ειδών, ή μη γηγενή ειδών και ξενικών εισβλητικών 
ειδών που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην 
πανίδα του τόπου όπως είδη ποντίκας, αλεπούδες, κουνάβια, ρακούν 
κ.α,.  
 

9. Τροποποίηση του άρθρου 80 
Εισαγωγή πρόνοιας για επιβολή προειδοποιητικών βαθμών σε 
πρόσωπα που διαπράττουν αδικήματα τα οποία ρυθμίζονται εξώδικα. 
Οι προειδοποιητικοί βαθμοί διαγράφονται σε δύο χρόνια από την 
ημέρα επιβολής τους. Κάθε τέσσερις συσσωρευμένοι 
προειδοποιητικοί βαθμοί μετατρέπονται σε ένα βαθμό ποινής.  
 

10. Τροποποίηση των άρθρων 81 & 82. 
Αυξάνεται η περίοδος αποπληρωμής των εξώδικων προστίμων πριν 
από την προσθήκη σε αυτό του 0,5 της αξίας του, από δεκαπέντε 
μέρες σε τριάντα καθώς και η περίοδος αποπληρωμής των εξώδικων 
προστίμων από τριάντα μέρες σε σαράντα πέντε.   
 

11. Τροποποίηση του άρθρου 83. 
Εισάγεται η παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής αποπληρωμής των 
εξώδικων προστίμων. 
 

12. Τροποποίηση του άρθρου 89. 
Εισαγωγή πρόνοιας για επιβολή βαθμών ποινής. Για κάθε αδίκημα για 
το οποία κάποιο πρόσωπο κρίνεται ένοχο από το δικαστήριο και του 
επιβάλλει ποινή θα πιστώνεται με ένα βαθμό ποινής. Στη συνέχεια το 
τέλος ανανέωσης της άδειας κυνηγίου του θα υπολογίζεται από την 
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φόρμουλα (τέλος άδειας κυνηγίου Χ βαθμούς ποινής). Ο κάθε βαθμός 
ποινής διαγράφεται όταν συμπληρωθούν πέντε χρόνια από την 
ημερομηνία καταδίκης του προσώπου. Στην περίπτωση που κάποιος 
συμπληρώσει πέντε βαθμούς ποινής η άδεια κυνηγίου του, του 
στερείται αυτόματα μέχρι τη διαγραφή κάποιου βαθμού ποινής.  
 

13. Τροποποίηση του άρθρου 90. 
Παραχώρηση εξουσίας στο δικαστήριο να επιβάλλει επιπρόσθετους 
βαθμούς ποινής και να στερεί την άδεια κυνηγίου σε πρόσωπο το 
οποίο έχει κριθεί ένοχο για λαθροθηρία. 
 

14. Τροποποίηση του Παραρτήματος ΧI. 
Αύξηση των εξώδικων προστίμων που αφορούν τα κυνηγετικά σκυλιά 
και εισαγωγή νέων αδικημάτων στον πίνακα των αδικημάτων που 
ρυθμίζονται εξώδικα.  
 

 Κυκλοφορία ή άσκηση κυνηγετικών σκύλων από την δύση μέχρι 
την ανατολή του ηλίου.  500€ 

 Κυκλοφορία σκύλων σε απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου κατά 
τις ημέρες κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος. 300€ 

 Άσκηση σκύλων σε μη καθορισμένες περιοχές. 300€ 

 Άσκηση σκύλων κούρσας. 500€ 

 Μεταφορά σκύλων. 100€ 

 Μεταφορά συναρμολογημένου όπλου κατά τις ώρες που 
επιτρέπεται το κυνήγι. 150€ 

 Χρήση ηχοπαραγωγού συσκευής που εκπέμπει κελαηδήματα 
άγριων πτηνών 500€. 

 Κατοχή ηχοπαραγωγού συσκευής που εκπέμπει κελαηδήματα 
άγριων πτηνών 350€. 
 

Το πλήρες κείμενο της νομοθεσίας όπως έχει διαμορφωθεί από τις 3 
Αυγούστου 2012 βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας 
(www.cypruswildlife.gov.cy) στο χώρο «Νομοθεσίες».   

 
 

  
7 Αυγούστου 2012           
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