
 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2003 – 2017 

Ν.152 (Ι) ΤΟΥ 2003 – 2017 
………………….. 

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τις παραγράφους (στ), 
(ζ), (η), (θ), (ι) και (κ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27 των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 
Νόμων του 2003 - 2017, επιτρέπει, σε άτομα που έχουν εν ισχύει άδεια κυνηγίου και έχουν πληρώσει το τέλος άσκησης σκύλων 
(€20), να ασκούν μέχρι και τρεις (3) κυνηγετικούς σκύλους, στις περιοχές και περιόδους που φαίνονται πιο κάτω, από την 
ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου:  

Μέρος Α  

Η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από την 1η Μαρτίου 2018 μέχρι και την 14η  Ιουλίου 2018 στις 
πιο κάτω περιοχές.  
Επαρχία Λευκωσίας  

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

2. Πυρκόλοφος  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Ατσά – Ορκόντα με τον κύριο δρόμο Ορκόντα – 
Κάμπου. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον δρόμο 
προς Λεύκα. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου προς Λεύκα μέχρι τη συμβολή του με τα όρια 
της Νεκρής Ζώνης. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων της νεκρής ζώνης μέχρι τη συμβολή 
τους με τα όρια της παρακείμενης απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου παρά την τοποθεσία Πυρκόλοφος. Από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων της απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου μέχρι τη συμβολή τους με τον 
κύριο δρόμο Ατσά – Ορκόντα. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη 
συμβολή του με τον κύριο δρόμο Ορκόντα – Κάμπου που είναι και το σημείο αρχής. 

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

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

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

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

7. Αστρομερίτης – Ατσάς (περιοχή Αστρομερίτη - Κορωνειάς)  



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

8. Μύλοι  
Ολόκληρη η περιοχή που ξεκινά από τη συμβολή του κύριου δρόμου Αστρομερίτη – Τροόδους με το χωμάτινο δρόμο 
που οδηγεί στην κοινότητα Πέτρας, από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη 
συμβολή του με τον κύριο δρόμο Λινού – Ορκόντα στην τοποθεσία "Ατσάς"· από εκεί με βορειοδυτική και δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 1900 
περίπου μέτρων (όρια απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου). Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 270 μέτρων περίπου. Από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με αργάκι σε απόσταση 
1000 μέτρων περίπου και βόρεια μέχρι τα όρια της Νεκρής Ζώνης.  

9. Λυθροδόντας―Kαταλυόντας - Μαθιάτης  
Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Λυθροδόντας και προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου 
Λυθροδόντα―Kαταλυόντα μέχρι το δρόμο Kαταλυόντα―Mαθιάτη· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το χωριό Μαθιάτης· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου 
Μαθιάτη – Λυθροδόντα μέχρι το χωριό Λυθροδόντας που είναι και το σημείο αρχής. 

10. Πέρα - Καμπιά (Απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου υδατοφράκτη Ταμασού)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Πέρα (Ορεινής). από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
κύριου δρόμου Ψημολόφου – Πέρα – Καμπιών, μέχρι τη συμβολή του με την οδό Ταμασού της κοινότητας Καμπιών 
400 περίπου μέτρων βόρεια του δημοτικού σχολείου Καμπιών. από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της πιο 
πάνω οδού μέχρι τη συμβολή της με χωματόδρομο σε απόσταση 100 περίπου μέτρων. από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το τέρμα του. Από εκεί με την ίδια βορειοδυτική 
κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι το χωματόδρομο Πέρα- φράγματος Ταμασού. από εκεί με νότια κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το τέρμα του επί της όχθης του φράγματος. από εκεί με νοτιοδυτική 
και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της όχθης του πιο πάνω φράγματος μέχρι τον πρώτο χωματόδρομο. από 
εκεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με 
το χωματόδρομο μεταλλεία Καμπιών - Πολιτικού. από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι την κοινότητα Πολιτικού. από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Επισκοπιού – Πέρα και από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 

11. Κτηνοτροφική περιοχή Αρεδιού (Απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου ανατολικά από τα πρατήρια καυσίμων Αρεδιού)  
Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Aρεδιού και προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
κύριου δρόμου Aρεδιού–Λευκωσία, μέχρι το σημείου που συναντά τον ποταμό “Kουτής”· από εκεί με νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 10 του 
Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XXX.41, το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω σε αργάκι· από εκεί με νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι το μονοπάτι που περνά από τις τοποθεσίες “Kαβαλλάρης” και 
“Tάκκα”· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού μέχρι του σημείου που συναντά 
το δρόμο Eπισκοπειό – Aρεδιού κοντά στην ανατολική γωνιά του τεμαχίου αρ. 812/3/3 του Kυβερνητικού 
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XXXIX.56· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το 
σημείο αρχής. 

12. Μιτσερό (Άγιοι Ηλιόφωτοι - Απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολήν του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Μιτσερού – Εξωκκλησίου Αγίων 
Ηλιοφώτων Κάτω Μονής, με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κάτω Μονής – Αγίου Ιωάννη Μαλούντας· από εκεί με 
βορειοανατολική και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι την συμβολή 
του με τον χωματόδρομο του μεταλλείου Μιτσερού· από εκεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου μέχρι την συμβολή του με τον ασφαλοστρωμένο δρόμο Μιτσερού – Εξωκκλησίου Αγίων 
Ηλιοφώτων – Κάτω Μονής και από εκεί με βορειοδυτική, βόρεια και δυτική κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής.  

13. Πλατανιστάσα – Άλωνα (Απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου)  
Tο όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Πλατανιστάσα· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου 
προς το Φτερικούδι, μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Φτερικούδι–Άλωνα στην τοποθεσία Kοιμίστρες· από 
εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι την Άλωνα· από εκεί με βόρεια 
κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Άλωνας–Πλατανιστάσας μέχρι το σημείο αρχής. 

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

Επαρχία Λεμεσού 
1. Μάκρωνας 



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

2. Πισσουρίου -  Πλατανίσκεια 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμο Πισσουρίου – Πλατανίστειας και του 
κύριου δρόμου Αλέκτορας – Πλατανίστειας - ΑγίουΘωμά• 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.                                                                                                              

3. Άγιος Γεώργιος Αλαμάνου – Ακτή του Κυβερνήτη 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το εστιατόριο Άγιος Γεώργιος Αλαμάνου ,από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος 
του ασφαλτόδρομου που οδηγεί στο Μοναστήρι του  Αγίου  Γεωργίου  Αλαμάνου μέχρι τη συμβολή νέου 
χωματόδρομου που με ανατολική  κατεύθυνση οδηγεί στην ακτή  του Κυβερνήτη ,από εκεί ανατολικά κατά μήκος του 
πιο  πάνω χωματόδρομου μέχρι  συναντήσεως ασφαλτόδρομου που οδηγεί στο εστιατόριο “Ακτή του Σωφρονίου” 
από εκεί με ανατολική  και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου μέχρι συναντήσεως 
του πιο πάνω  εστιατορίου και της ακτής. Από εκεί νοτιοδυτικά και  δυτικά κατά μήκος της παραλίας μέχρι το σημείο 
αρχής. 

4. Μονατήρι  Παναγίας  Αμασγούς  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το γεφύρι που βρίσκετε στο ασφαλτόδρομο Μονάγρι μοναστήρι Παναγίας  
Αμασγούς στο ποταμό Κούρρη . Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι συναντήσεως 
του αργακιού της Πέτρας (νότια σύνορα απαγορευμένης περιοχής Αμασγούς ). Από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του 
πιο πάνω αργακιού μέχρι τον ασφαλτόδρομο Λόφου – Άγιος Γεώργιος Συλίκους ,από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου μέχρι συναντήσεως του Αργακιού του Φτέρακα . Από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι το σημείο αρχής .  

5. Αγρός 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Αγρός, από εκεί νότια και νοτιοιοδυτικά κατά μήκος  ασφαλτοδρόμου  που 
οδηγεί στο  χωριό Κάτω Μύλος μέχρι συναντήσεως της υδατοδεξαμενής του Κάτω Μύλου. Από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος δρόμου που οδηγεί στον ασφαλτόδρομο Κάτω Μύλου - Ποταμίτισσα μέχρι το κύριο δρόμο 
,από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κυρίου δρόμου μέχρι συναντήσεως του             
ασφαλτόδρομου Ποταμίτισσας  – Αγρού . Από εκεί με βορειοανατολικά  κατά μήκος του κυρίου δρόμου    μέχρι το 
σημείο αρχής.         

6. Αγίου Αμβροσίου –Άγιος Θεράπων-Φοίνικας 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτόδρομου που οδηγεί στο χωριό Άγιος Θεράπων με το κύριο  
δρόμο Λεμεσού – Αγίου Αμβροσίου ,  από εκεί προχωρεί με βόρεια και βορειοανατολική  κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω δρόμου μέχρι συναντήσεως του Κρυού ποταμού. Από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
Κρυού ποταμού μέχρι συνάντησης του ασφαλτόδρομου Υδατοφράκτης Άλασσας - Βούναρος –Ύψωνας , από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι συναντήσεως του πρώτου δεξιού          
χωματοδρόμου που οδηγεί στην τοποθεσία Φοίνικας Από εκεί με δυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
χωματοδρόμου που περνά από τις Κάτω Κυβίδες μέχρι τον ασφαλτόδρομο Λεμεσός - Κυβιίδες - Άγιος Αμβρόσιος, 
από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κυρίου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 

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

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



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

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

10. Κάτω Αμίαντος - Πλατεία Τροόδους – Πλάτρες- Μέσα Ποταμός   
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Κάτω Αμίαντος  από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου που 
οδηγεί στα αναπαυτήρια τις ΣΕΚ μέχρι τα αναπαυτήρια .Από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος χωματόδρομου που οδηγεί 
στο Αστυνομικό σταθμό Τροόδους στην Πλατεία του Τροόδους. Από εκεί νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά κατά μήκος 
του κυρίου δρόμου Τρόοδος – Πλάτρες μέχρι συναντήσεως του χωματόδρομου (Τοποθεσία Ψηλό Δέντρο) και 
ακολούθως του ασφαλτοστρωμένου δρόμου προς Μέσα Ποταμό και Κ. Αμιάντου. Από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τον Κάτω Αμίαντο που είναι και το σημείο αρχής 

11. Καλό Χωριό - Ζωοπηγή         
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Καλό Χωριό από εκεί δυτικά βορειοδυτικά και βορειοανατολικά κατά μήκος 
του κυρίου δρόμου προς το χωριά Ζωοπηγή και  Άγιος Θεόδωρος μέχρι συναντήσεως χωματόδρομου που οδηγεί 
στην τοποθεσία Πηγή .Από εκεί με ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου που οδηγεί 
στο χωριό Καλό Χωριό που είναι και το σημείο αρχής.         

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

13. Λουβαράς – Κακομμάλης-Άγιος Φώτης 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Δασονομείο του Κακομάλλη  ,από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
χωματόδρομου του μεταλλείου του Κακομάλλη μέχρι συναντήσεως του δασικού χωματόδρομου Αψιού – Αμοιρού –
Ακρούντας. Από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δασικού χωματόδρομου μέχρι 
συναντήσεως του δρόμου που οδηγεί στην τοποθεσία Άγιος Φώτης .Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματοδρόμου μέχρι συναντήσεως του δασικού δρόμου Λιβυτζιή - Κακομάλλης. Από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής. 

14. Βίκλα-Ποταμός Ακαπνούς - Κλωνάρι 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Χωριό Βίκλα από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
χωματόδρομου που οδηγεί στην τοποθεσία και στον ποταμό της Ακαπνούς, από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του ποταμού μέχρι συναντήσεως του χωματόδρομου Ακαπνόυ – Κλωνάρι .Από εκεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση μέχρι το Κλωνάρι, και από εκεί με νοτιοανατολική και βορειοανατολική κατεύθυνση μέχρι την Βίκλα           
που είναι και το σημείο αρχής. 

15. Μαντριά- Ομόδος 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του νέου δρόμου Μαντριά - Όμοδος με τον κύριο δρόμο Μαντριά Άγιος 
Νικόλαος .Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κυρίου δρόμου προς Άγιο Νικόλαο μέχρι συναντήσεως 
αριστερού χωματόδρομου (σύνορα απαγορευμένης περιοχής),από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι συναντήσεως του νέου δρόμου Όμοδος - Μαντριά, από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω νέου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 

16. Άγιος Αμβρόσιος – Παλαιό Παραμάλι 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τοποθεσία Βρύση Κάτω Κτηριού ,από εκεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος χωματόδρομου που οδηγεί στο παλαιό Παραμάλι μέχρι συναντήσεως της απαγορευμένης περιοχής του 
Σιαπάνη ποταμού. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος των συνόρων της απαγορευμένης περιοχής μέχρι την 
τοποθεσία Βρύση Κάτω Κτηριού που είναι και το σημείο αρχής. 

Επαρχία Λάρνακας  
1. Βάβλα – Κάτω Δρυς – Άγιος Μηνάς( μέρος απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου Α/Α 7601) 

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. 

2. Αβδελλερο – Αθηαίνου – Τρούλλοι  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τους Τρούλλους  και προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του δρόμου προς το 
Αβδελλερό. Στη συνέχεια από το Αβδελλερό προχωρεί Βορειοδυτικά κατά μήκος του παλαιού δρόμου προς Αθηαίνου 
(δρόμος σκυβάλων) μέχρι τη διασταύρωση προς τα φυλάκια τους Καράβους. Από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά κατά 
μήκος του αγροτικού δρόμου προς τα φυλάκια και στη συνέχεια κατά μήκος του ιδίου αγροτικού δρόμου που περνά 
δίπλα και βόρεια των φυλακίων προχωρεί νοτιοανατολικά από την περιοχή Αήλικος προς τους Τρούλλους όπου και το 
σημείο αρχής. 

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

4. Αλαμινός - Κόττακας (Συμπεριλαμβάνει και την Απαγορευμένη περιοχή «ΚΟΤΤΑΚΟΥΔΙ» με ΑΑ 7252) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την Αλαμινό και προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου (σύνορα 
απαγορευμένης Κοπρού και του νέου λατομείου Γύψου) προς τον Άγιο Θεόδωρο μέχρι τη διασταύρωση προς το HAI 
HILL και τον λυόμενο πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών της Υπηρεσίας Θήρας. Από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά 
κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς την Εκκλησία της Παναγίας των Ασταθκιών περνώντας δίπλα από τα 
εγκαταλειμμένα χοιροστάσια και αφού περάσει την διασταύρωση προς την Εκκλησία της Παναγίας προχωρεί βόρεια 
κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κοφίνου – Αλαμινού μέχρι την συνάντηση με 
τον πρώτο αγροτικό δρόμο που οδηγεί δεξιά. Από εκεί προχωρεί ανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω αγροτικού 
δρόμου μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κοφίνου – Αλαμινού. Στη συνέχεια προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος 
του πιο πάνω δρόμου μέχρι την Αλαμινό όπου το σημείο αρχής. 

5. Οδού – Αγίοι Βαβατσινιάς 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον ασφαλτόδρομο Οράς - Μελίνης και την διασταύρωση προς Οδού . Από εκεί 
προχωρεί Β/Δ κατά μήκος του δρόμου προς την Οδού και στη συνέχεια από την Οδού προχωρεί βόρεια κατά μήκος 
του δρόμου προς Λιβαδόχορτο και στη συνέχεια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προχωρεί Β/Α από την περιοχή 
«Μούττη του Χάρακα» προς τον αγροτικό δρόμο  Κιονιών – Αγιούς . Στην  συνέχεια από εκεί προχωρεί Ν/α κατά μήκος 
του αγροτικού δρόμου Κιονιών - Αγιούς προς Αγιούς Βαβατσινιάς . Στη συνέχεια από εκεί προχωρεί Ν/Δ κατά μήκος  
του ασφαλτόδρομου  (δρόμος Φράκτης Αγιούς) προς ασφαλτόδρομο Οράς – Μελίνης . Από εκεί προχωρεί δυτικά μέχρι 
τη διασταύρωση προς Οδού.  

6. Καψαλόμουττες Καλού Χωριού 
Tο όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Καλού χωριού και προχωρεί με 
νοτιοανατολική   κατεύθυνσή  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 το σημείο αυτό προχωρεί  με βορειοδυτική κατεύθυνσή κατά μήκος του χωματόδρομου που περνά από 
τις τοποθεσίες ‘Μάντρες’ και ‘ Κοιμίστρον’ ,μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο και στη συνέχεια οδό Αγίου Βασιλείου 
που οδηγεί στην κοινότητα Καλού Χωριού, κατά μήκος του οποίου προχωρεί με βόρεια κατεύθυνσή για να καταλήξει 
στο σημείο αρχής. 

7. Παρσάτα - Δράπειας 
Το όριο της περιοχής Αρχίζει από την Παρσάτα και προχωρεί Νότια κατά μήκος του Αγροτικού Δρόμου προς την 
Δράπεια, Στην συνέχεια από την Δράπεια προχωρά Νοτιοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου (δίπλα από την 
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου και Σύνορα απαγορευμένης) προς τον Ασφαλτόδρομο Καλαβασού – Φράκτη Καλαβασού 
και στην συνέχεια από εκεί προχωρά Β/Δυτικά κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου έως το ανάχωμα του φράκτη 
δίπλα από το σπίτι του  τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων και από εκεί προχωρά Βόρειο/Ανατολικά κατά μήκος  του 
αγροτικού Δρόμου προς τον Πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών της Υπηρεσίας Θήρας (σύνορα απαγορευμένης) και 
από εκεί προχωρεί Βόρεια κατά μήκος του αγροτικού Δρόμου (πάλι σύνορα Απαγορευμένης)  προς την Παρσάτα μέχρι 
τον Πυρήνα  απελευθέρωσης περδικιών. Από εκεί προχωρά Β/Α κατά μήκος  του αγροτικού δρόμου προς την Παρσάτα 
όπου είναι  και το σημείο αρχής. 

8. Περιοχή Στάζουσας – Λινούς  (νέα) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον ασφαλτόδρομο Κλαυδιάς – Πυργών  λίγο πριν την Μονή Στάζουσας και προχωρεί 
νοτιοδυτικά κατά μήκος της αντιπυρικής ζώνης (νότιο σύνορο της μικρής απαγορευμένης περιοχής της Μονής) προς 



τους Λινούς μέχρι την συνάντηση με την μεγάλη αντιπυρική ζώνη Αλεθρικού – Πυργών. Από εκεί προχωρεί 
βορειοδυτικά κατά μήκος της πιο πάνω αντιπυρικής ζώνης και αφού περάσει δίπλα από τον εγκαταλειμμένο πυρήνα 
περδικιών της Υπηρεσίας Θήρας προχωρεί βορειά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου μέχρι την πρώτη αντιπυρική 
ζώνη που οδηγεί ανατολικά  και καταλήγει στον ασφαλτόδρομο Πυργών – Κλαυδιάς δίπλα από τον πυρήνα 
απελευθέρωσης περδικιών της Στάζουσας . Από εκεί προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου μέχρι 
το σημείο αρχής, μετά τη Μονή Στάζουσας . Η περιοχή θα είναι οριοθετημένη με σχετικές πινακίδες . 

Επαρχία Πάφου 
1. Σαραμά  

Το όριο της περιοχής από το Γεφύρι του Σαραμά και ακολουθεί με βόρεια κατεύθυνση τον χωματόδρομο που περνά 
από τις τοποθεσίες «Ριζόγρεμμος» Γεφύρι του αλουπού «Κακοσκάλα» μέχρι την οροθετική γραμμή του Δάσους 
Πάφου, από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση ακολουθεί την πιο πάνω οροθετική γραμμή του Δάσους μέχρι την 
συμβολή του με τον χωματόδρομο Αναδιούς – Πίας – Σταυρού της Ψώκας, από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το χωριό Αναδιού και στη συνέχεια ακολουθεί με βορειοδυτική κατεύθυνση 
το χωματόδρομο Αναδιού – Σαραμά μέχρι το σημείο αρχής.  

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

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

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

5. Γαλαταριά.  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Γαλαταριά. Ακολουθεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς τον ποταμό Ξερό μέχρι τη διασταύρωση του με το δρόμο δεξιά στην τοποθεσία 
Κάμπος της Αρκόντισσας. Ακολουθεί τον πιο πάνω δρόμο που περνά από τις τοποθεσίες Πυρόβουνος και 
Αξιόλουρος μέχρι το σταυροδρόμι στον κύριο δρόμο Πάφου – Γαλαταριάς. Ακολουθεί τον κύριο δρόμο μέχρι τη 
Γαλαταριά που είναι και το σημείο αρχής. 

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

7. Προδρόμι.  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του δρόμου Δρούσια – Προδρόμι με τον δρόμο που οδηγεί στο 
σκυροποιείο του Πούλλα από εκεί ακολουθεί με βορειοδυτική κατεύθυνση τον πιο πάνω δρόμο μέχρι τον κύριο δρόμο 
Προδρόμι –Αντρολίκου απο εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σύνορο 
της απαγορευμένης περιοχής παρά το γεφύρι του αργακιού του Αη Γιάννη. Από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση 
ακολουθεί  το πιο πάνω σύνορο μέχρι τον κύριο δρόμο Προδρόμι Δρούσια από εκεί με νότια κατεύθυνση ακολουθεί  
τον πιο πάνω κύριο δρόμο μέχρι το σημείο αρχής. 

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

9. Πολέμι.  



Το  όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Πολέμι και ακολουθεί με βορειοανατολική κατεύθυνση τον κύριο δρόμο 
Πολέμι – Ψάθι μέχρι την  συμβολή του με χωματόδρομο  στην τοποθεσία ΄΄Δρακοντόροτσος από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση ακολουθεί το όριο της απαγορευμένης περιοχής μέχρι την μάντρα του Κολιού από εκεί με νότια 
κατεύθυνση μέχρι την κοίτη του ποταμού στην τοποθεσία ΄΄διπλώματα΄΄΄από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση 
μέχρι την περιοχή κοκκινόλουρα και μετά νοτιοδυτικά μέχρι την περιοχή Τραπεζίτες στην συνέχεια κατά μήκος του 
χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες κολιόκρεμμος΄΄ ΄΄φιρίνζια΄΄ ΄΄βρύση του Νικόλα μέχρι το χωριό Πολέμι 
που είναι το σημείο αρχής.  

10. Λετύμπου.  
Ολόκληρη η απαγορευμένη περιοχή(Αγιάσματα). 

11. Μαυροκόλυμπος.  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον πάγκο του φράκτη του Μαυροκόλυμπου. Από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πάγκου και στην συνέχεια χωματόδρομου μέχρι την τοποθεσία ΄΄Ραχόκαμπος΄΄,από εκεί 
με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία ΄΄βατουθκια΄΄ 
το εξωκλήσι της Αγίας Βαρβάρας μέχρι τον κύριο δρόμο Πάφου –Ακουρσού, από εκεί ακολουθεί με δυτική κατεύθυνση 
τον πιο πάνω κύριο δρόμο μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο στην τοποθεσία ́ ΄μπαλούδια΄΄,από εκεί ακολουθεί 
με νοτιοανατολική κατεύθυνση τον πιο πάνω χωματόδρομο μέχρι τον πάγκο του φράκτη που είναι το σημείο αρχής. 

12. Τοξεύτρα.  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του δρόμου Αγιος Γεώργιος Πέγειας – Λάρα με τον Άσπρο 
ποταμό,  από εκεί ακολουθεί την κοίτη του πιο πάνω  ποταμού μέχρι την παραλία και στην συνέχεια με βόρεια 
κατεύθυνση κατά μήκος της παραλίας μέχρι την συμβολή της με το αργάκι του ́ ΄χογλακά΄΄από εκεί με βορειοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τον χωματόδρομο Λάρα –Αγιος Γεωργιος Πέγειας από εκει με 
νότια κατεύθυνση ακολουθεί τον πιο πάνω δρόμο μέχρι το σύνορο της απαγορευμένης περιοχής του κάλαμου απο 
εκεί ακολουθεί το ανατολικό σύνορο της πιο πανω απαγορευμένης περιοχής μέχρι τον δρόμο που οδηγεί στο φαράγγι 
του Άβακα και στη συνέχεια  κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τον δρόμο Λαρα - Αγιος Γεώργιος Πέγειας και 
από εκεί με νότια κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής. 

13. Τσάδα.  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του δρόμου Tσάδα- Aρμου με χωματόδρομο στην τοποθεσία ΄΄ 
πλακωτά΄΄  από εκεί με ανατολική κατεύθυνση ακολουθεί τον πιο πάνω χωματόδρομο μέχρι το αργάκι του κολύμπου 
από εκεί με νότια κατεύθυνση ακολουθεί το πιο πάνω αργάκι μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο Αρμου  - 
Επισκοπής και στη συνέχεια με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το χωριό 
Αρμου. Από την Αρμου ακολουθεί το δρόμο Άρμου -Τσάδα που περνά από ντεπόζιτα του νερού μέχρι το σημείο 
αρχής. 

14. Ευρέτου.  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Τρεμιθούσα ( χρυσοχούς) και ακολουθεί με νότια κατεύθυνση τον 
χωματόδρομο Τρεμιθούσα -  Ευρετου  μέχρι την Ευρέτου στο όριο του υδατοφράκτη Ευρέτους από εκει ακολουθει με   
δυτική και βόρεια κατεύθυνση  το όριο του φράκτη μέχρι τον πάγκο του πιο πάνω φράκτη από εκεί ακολουθεί 
νοτιοανατολική και βόρεια κατεύθυνση τον χωματόδρομο που περνά κάτω από το ντεπόζιτο και τον σπαστήρα μέχρι 
τον δρόμο που οδηγεί στο χωριό Τρεμιθούσα και στη συνέχεια τον πιο πάνω δρόμο μέχρι το σημείο αρχής. 

15. Ορείτες.  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του κύριου δρόμου Κούκλια - Αρχιμανδρίτα με το κύριο δρόμο 
που οδηγεί στη Σουσκιού και ακολουθεί με  ανατολική κατεύθυνση τον πιο πάνω κύριο δρόμο προς την Αρχιμανδρίτα 
μέχρι την συμβολή του με τον χωματόδρομο που οδηγεί στο Γεωργικό σταθμό ΄΄Ορείτες΄΄ του τμήματος Γεωργίας 
από εκεί ακολουθεί με ανατολική κατεύθυνση τον πιο πάνω δρόμο που περνά δίπλα από την περίφραξη του 
γεωργικού σταθμού και στην συνέχεια με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ίδιου δρόμου και καταλήγει στην 
αρχή της οδού Μαραθώνος στον οικισμό Αρίστο από εκεί ακολουθεί με βόρεια κατεύθυνση τον χωματόδρομο που 
περνά από το ντεπόζιτο του νερού και συνεχίζει με την ίδια πορεία και περνά δίπλα από την κινητή μονάδα μέτρησης 
του αέρα , τον πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών και τον παλιό σκουπιδότοπο κουκλιών  μέχρι το σημείο αρχής.                                                                                                                                                                

Επαρχία Αμμοχώστου  
1. Παραλίμνι (Κάππαρης) 

Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Νοσοκομείο Αμμοχώστου και προχωρεί νοτιοανατολικά μέχρι το Γυμνάσιο 
Παραλιμνίου. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση μέχρι την κατασκήνωση προσκόπων στον Κάππαρη και σε βάθος 
400 μέτρων βόρεια. Από εκεί κατά μήκος του χωμάτινου δρόμου των Ηνωμένων Εθνών και με δυτική κατεύθυνση 
μέχρι το νοσοκομείο της Αμμοχώστου όπου είναι και το σημείο αρχής. 

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

3. Παραλίμνι -  Αγία Νάπα (Κυκλικός Κόμβος Χαραλαμπίδη προς Αγία Νάπα) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του αυτοκινητόδρομου Αγίας Νάπας προς Παραλίμνι με την Οδό 
Φιλοθέης (100 μέτρα μετά τον κυκλικό κόμβο Αγίας Νάπας) που με την δυτική κατεύθυνση ακολουθώντας τον 
ασφάλτινο δρόμο και ακολούθως χωμάτινο δρόμο κατά μήκος των ορίων της απαγορευμένης περιοχής μέχρι την 



συμβολή του με τον ασφάλτινο δρόμο (Κόκκινος Γκρεμός).  Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση ακολουθώντας τον 
ασφάλτινο δρόμο που οδηγεί στο χωριό Παραλίμνι (Οδός Ιπποκράτους).  Ακολούθως με νότια κατεύθυνση 
ακολουθώντας τον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στην Αγία Νάπα μέχρι το σημείο αρχής. 

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

5. Αγία Νάπα –Σωτήρα -Λιοπέτρι 
Το όριο της περιοχής ξεκινά από τον κυκλικό κόμβο , παρά τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας μες νότια 
κατεύθυνση μέχρι τον κυκλικό κόμβο που οδηγεί στον αυτοκινητόδρομο Αμμοχώστου-Λάρνακας. Ακολούθως με 
δυτική κατεύθυνση μέχρι τα όρια των βρετανικών Βάσεων με το χωριό Λιοπέτρι. Από εκεί με νότια κατεύθυνση μέχρι 
το χωμάτινο δρόμο πριν τη θάλασσα. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση μέχρι τον ασφάλτινο δρόμο του «Ποταμού» 
και στη συνέχεια με βόρεια κατεύθυνση. Ακολούθως ανατολικά και στη συνέχεια και πάλι νότια έτσι ώστε να 
παρακάμπτεται το αλιευτικό καταφύγιο και στη συνέχεια ανατολικά του καταφυγίου με ανατολική κατεύθυνση μέχρι τη 
δυτική πλευρά του Υδροπάρκου Αγίας Νάπας. Στη συνέχεια από τη συμβολή του δρόμου Αγίας Βαρβάρας –Αγίας 
Νάπας με τον αυτοκινητόδρομο με νοτιοανατολική κατεύθυνση μέχρι τα διαμερίσματα Napa Prince, ακολούθως 
βορειοανατολικά και στη συνέχεια με νότια κατεύθυνση , βορειοανατολικά του Δημοτικού σχολείο μέχρι το σημείο 
αρχής  (Στην τοποθεσία Μερσίνια του Δήμου Αγίας Νάπας απαγορεύεται η εξάσκηση σκύλων σε απόσταση 200 
μέτρων από τις κατοικίες). 

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

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

Επιπρόσθετα των πιο πάνω περιοχών, η άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται σε ακτίνα 200 μέτρων από τα όρια των 
πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. 

Μέρος Β  

Η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από την 15η Ιουλίου 2018 μέχρι και την τελευταία Κυριακή (7 
ημέρες) πριν από την έναρξη του κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος (περίοδος κυνηγίου λαγού, πέρδικας και φραγκολίνας) 
του 2018, σε όλες τις περιοχές εκτός των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται με σχετικό διάταγμα 
που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται 
κατά τις ημέρες όπου επιτρέπεται το κυνήγι της φάσας και του τρυγονιού, στις περιοχές όπου επιτρέπεται το κυνήγι της φάσας 
και του τρυγονιού. Επίσης η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται και σε όλες τις περιοχές όπου το 
κυνήγι  της φάσας και του τρυγονιού επιτρέπεται καθημερινά. 

Μέρος Γ 

Σε καμία περιοχή δεν επιτρέπεται η εκπαίδευση / άσκηση ή η κυκλοφορία σκύλων που χρησιμοποιούνται σε κυνοδρομίες των 
φυλών Γκρέι Χάουντ, Άφχαν Χάουντ, Σαλούκι, Σλούκι, Μπάσεντζη, Μπορζόι, Γουίππετ, Ιτάλιαν Γκρέι Χάουντ ή άλλων 
παρόμοιων φυλών πλην των ημερών, ωρών και περιοχών όπου επιτρέπεται το κυνήγι του επιδημητικού θηράματος·  

Μέρος Δ 

Σε καμία περιοχή και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται η ελεύθερη ή με επιτήρηση κυκλοφορία κυνηγετικών ή και 
άλλων σκύλων ή και η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών ή και άλλων σκύλων από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου. 
Νοείται ότι για σκοπούς περιπάτου, σε δρόμους, επιτρέπεται η κυκλοφορία σκύλων όταν είναι δεμένοι με λουρί και ελέγχονται 
από τον ιδιοκτήτη τους.  

Μέρος Ε 

Κατά την περίοδο κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος (περίοδος κυνηγίου λαγού, πέρδικας και φραγκολίνας) δεν 
επιτρέπεται η ελεύθερη ή με επιτήρηση κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων, για σκοπούς καταδίωξης θηράματος εντός όλων των 
απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51 των περί Προστασίας και 
Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 – 2017.  

Μέρος Στ 



Οι ποιμένες ή κτηνοτρόφοι κατά τη βόσκηση των ποιμνίων τους και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δύναται να συνοδεύονται 
από αριθμό σκύλων, με σκοπό να βοηθούν τον ποιμένα κατά τη βόσκηση των ποιμνίων του, σύμφωνα με την πιο κάτω 
αναλογία:  

i. Ποίμνιο αποτελούμενο μέχρι 100 ζώα         - μέχρι δύο (2) σκύλους  

ii. Ποίμνιο αποτελούμενο από περισσότερα από 100 ζώα  - όχι πέραν των τεσσάρων (4) σκύλων.  
Νοείται ότι απαγορεύεται, σε ποιμένες ή κτηνοτρόφους να συνοδεύονται κατά τη βόσκηση των ποιμνίων ή των ζώων τους, από 
σκύλους φυλών:  

 που χρησιμοποιούνται σε κυνοδρομίες όπως αυτές περιγράφονται στο Μέρος Γ πιο πάνω  

 που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πλην της βόσκησης των ποιμνίων τους.  
Όροι:  

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

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

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

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

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

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

 να μην κινούνται ελεύθερα εντός των μέσων μεταφοράς  

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

 
 
 

                                                                                                                       (ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΡΟΥ)  
                                                                                                                        Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας 

                                                                                                                          και Πανίδας 


