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

Διάταγμα σύμφωνα με τις παραγράφους (στ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (κ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27. 
 
Ο Προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας 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 - 2012, επιτρέπει, σε άτομα που έχουν εν ισχύι άδεια κυνηγίου, 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 άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από την 11
η
 Ιανουαρίου 2013 μέχρι και την ημέρα που προηγείται της 

έναρξης του κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος (περίοδος κυνηγίου λαγού, πέρδικας και φραγκολίνας) του 2013 στις 
πιο κάτω περιοχές:  
Επαρχία Λευκωσίας 

1. 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. 

2. Μιτσερό – Εξωκλήσι Αγίων Ηλιόφωτων- Κάτω Μονή (απαγορευμένη 6528) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή 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. 

3. Ποταμιά – Δάλι - Λύμπια 
H περιοχή από την Ποταμιά και με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Ποταμιάς – Ιδαλίου 
μέχρι το Δάλι, 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. Κάτω Πύργος 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Κάτω Πύργου· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση και σε ευθεία 
γραμμή, μέχρι την ακτογραμμή· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτογραμμής μέχρι την θέση 
των Τουρκικών Κατοχικών Στρατευμάτων· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω θέσης των 
Τουρκικών Κατοχικών Στρατευμάτων μέχρι τη διασταύρωση της με τον κύριο δρόμο Κάτω Πύργου-Λιμνίτη· από 
εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το 
χωματόδρομο που οδηγεί στην κοινότητα Αμμαδιές· από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του μονοπατιού 
που περνά από την τοποθεσία ″Αετόμουττη″ μέχρι τη δασική οροθετική γραμμή του κύριου Κρατικού Δάσους 
Πάφου, μεταξύ των δασικών ορόσημων με αριθμούς (816 και 817)· από εκεί με νοτιοδυτική, βορειοανατολική 
και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω δασικής οροθετικής γραμμής μέχρι τη διασταύρωση της με το 
νέο δρόμο που οδηγεί στον Κάτω Πύργο, στην τοποθεσία ″Κλιματούδια″· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον χωματόδρομο που οδηγεί στον Κάτω Πύργο στην 
τοποθεσία ″Άσπρος Σπήλιος″ σε απόσταση 900 περίπου μέτρων· από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία ″Στάλες″ μέχρι τη διασταύρωση του με το Αργάκι 
″Γιαττάκι″ σε απόσταση 2300 περίπου μέτρων· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
αρκακιού μέχρι τη διασταύρωση του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο Κάτω Πύργο· και από εκεί 
με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 

5. Αγίοι Τριμιθιάς- Κοκκινοτριμιθιά  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Αγίοι Τριμιθιάς και προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του 
δρόμου Αγίοι Τριμιθιάς- Κοκκινοτριμιθιάς μέχρι την Κοκκινοτριμιθιά. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος 
του δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς – Μάμμαρι μέχρι τη συμβολή του με τον νέο δρόμο Κοκκινοτριμιθιάς- 
Ανθούπολης. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου  μέχρι τη συμβολή του με το 
νέο δρόμο Λευκωσίας – Ανθούπολης. Από εκεί νότια κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του 
με το δρόμο Ανθούπολης – Αγίων Τριμιθιάς. Από εκεί δυτικά κατά μήκος του δρόμου Ανθούπολης – Αγίων 
Τριμιθιάς μέχρι το χωριό Άγιοι Τριμιθιάς. 

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 με νότιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Αστρομερίτη – Τροόδους μέχρι τη συμβολή του με χωμάτινο δρόμο που 
βρίσκεται έναντι του δρόμου που οδηγά στην πίστα κο-καρτς και που απέχει 11 περίπου χιλιόμετρα από την 
κοινότητα Αστρομερίτη και δυτικά του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τα όρια της Νεκρής Ζώνης. 

8. Μαρκί – Κοτσιάτη - Νήσου 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Μαρκί και προχωρεί με βορειοανατολική και στη συνέχεια 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του χωμάτινου δρόμου που οδηγεί στη Νήσου και περνά από την τοποθεσία 
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Σιερκάς, μέχρι την κοινότητα Νήσου.  Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφάλτινου δρόμου 
Νήσου – Κοτσιάτη - Μαρκί μέχρι το Μαρκί που είναι και το σημείο αρχής. 

9. Κλήρου (Μαζόβουνος) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Κλήρου-Φικάρδου με χωματόδρομο στη 
τοποθεσία "Μαζόβουνος" 2400 περίπου μέτρα νότια από τη κοινότητα Κλήρου· από εκεί με νοτιοδυτική και 
δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες "Κάβα", 
"Σιμιντήκκης" και "Λαξιά του Καλόγυρου" μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στη τοποθεσία 
"Σιρφούκος" σε απόσταση 1800 περίπου μέτρων· από εκεί με βόρεια, νοτιοδυτική, νότια, δυτική, βόρεια, 
βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις 
τοποθεσίες "Μούττη Αγιάσματος" και "Ποφτάρματα" μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε απόσταση 
3500 περίπου μέτρων· από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου 
μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Κλήρου-Φικάρδου σε απόσταση 1900 περίπου μέτρων· και από εκεί 
με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  

10. Πυρκόλοφος(Επιτρεπόμενη περιοχή κυνηγίου) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Ατσά – Ορκόντα με χωμάτινο παρά το 
εστιατόριο «Φλασιάνα». Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τα 
όρια της απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου. Από εκεί κατά με βόρειοδυτική, δυτική και στη συνέχεια νότια 
κατεύθυνση κατάμήκος των ορίων της απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου μέχρι τη συμβολή τους με τον κύριο 
δρόμο Ατσά – Ορκόντα. Από εκεί με ανατολική και στη συνέχεια βόρειοανατολική κατεύυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωμάτινο δρόμο παρά το εστιατόριο Φλασιάνα.  

11. Σκουπιδότοπος Ατσά (επιτρεπόμενη περιοχή κυνηγίου) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει, από τη συμβολή του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Αστρομερίτη – Τροόδους με το 
χωματόδρομο στην τοποθεσία “Λαξιές” που με βόρειοδυτική κατεύθυνση οδηγεί στο ύψωμα “Κορωνιά” και στην 
κοινότητα Αγγολεμίου· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση (κατά μήκος των ορίων της απαγορευμένης 
περιοχής κυνηγίου) κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο σε 
απόσταση 400 μέτρων περίπου, στην τοποθεσία “Βαρυγή”· από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 850 μέτρων περίπου, στην 
τοποθεσία “Γαδουροπνίκτης”· 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 βόρειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου 
μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο στην τοποθεσία “Λαξιές” που με βόρειοδυτική κατεύθυνση οδηγεί στο 
ύψωμα “Κορωνιά” και στην κοινότητα Αγγολεμίου όπου είναι και το σημείο αρχής. 

12. Κοκκινοτριμιθιά – Μάμμαρι – Δένεια Ακάκι (επιτρεπόμενη περιοχή κυνηγίου) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του αυτοκινητόδρομου Ανθούπολης – Δένεια - Ακάκι με το δρόμο 
Κοκκινοτριμιθιάς – Μάμμαρι. Από εκεί με δυτική και στη συνέχεια νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
αυτοκινητόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Αστρομερίτη (κυκλικός κόμβος). 
Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τα όρια της 
απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου Ακακίου – Δένειας σε απόσταση 2600 μέτρων περίπου. Από εκεί και με 
βόρεια, βόρειοανατολική, ανατολική βόρεια, βόρειοανατολική και στη συνέχεια ανατολική κατεύθνση κατά μήκος 
των ορίων της απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου μέχρι της συμβολή της με τον δρόμο Μάμμαρι – 
Κοκκινοτριμιθιάς. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον 
αυτοκινητόδρομο Ανθούπολης – Δένειας όπου είναι και το σημείο αρχής.   

Επαρχία Λεμεσού 
1. Ληστόβουνος.  

Ολόκληρη η μόνιμη απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου του Ληστοβούνου όπως αυτή φαίνεται στο χάρτη 
κυνηγίου .                                                         

2. Παλιόλανια-Υατοφράκτης-Αλασσα. 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή χωματοδρόμου 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 – Βουνάρου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο στην περιοχή Κοκκινοκόλυμπος και από εκεί 
με δυτική, νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής.  

3. Σούνι – Ζανατζιά. 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Ζανατζιά και από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου 
που οδηγεί στο κοιμητήριο της Ζανατζιάς. Από εκεί βόρεια κατά μήκος του χωματόδρομου που περνά από τη 
περιοχή Λατσί και οδηγεί στο κύριο δρόμο Κυβίδες / Λεμεσού. Από εκεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του κυρίου 
δρόμου προς το Σούνι μέχρι συναντήσεως της διασταύρωσης που οδηγεί στο χωριό Ζανατζιά. Από εκεί νότια 
κατά μήκος του κυρίου δρόμου προς τη Ζανατζιά όπου και το σημείο αρχής.    

4. Αυδήμου(Αμπελόβουνος). 
Το όριο της περιοχης αρχίζει από το χωριό Αυδήμου. Από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του κυρίου δρόμου 
Αυδήμου – Πλατανίσκια μέχρι συναντήσεως της διασταύρωσης προς το χωριό Ανώγυρα, από εκεί νότια κατά 
μήκος χωματοδρόμου σύνορα απαγορευμένης περιοχής που οδηγεί στον νέο δρόμο Πάφου – Λεμεσού. Από 
εκεί ανατολικά κατά μήκος του νέου δρόμου μέχρι τη διασταύρωση που οδηγεί στο χωριό Αυδήμου που είναι 
και το σημείο αρχής. 
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5. 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.       

6. Μόντε Καπούτο. (τίθεται σε ισχύ από 1/3/2013) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του δρόμου που οδηγεί στο χωριό Παρεκκλησιά με τον νέο 
δρόμο Λεμεσού – Λευκωσίας, από εκεί ανατολικά κατά μήκος του νέου δρόμου Λεμεσού – Λευκωσίας μέχρι την 
συνάντηση της αερογέφυρας της Μονής. Από εκεί νότια κατά μήκος χωματόδρομου που οδηγεί στο 
τσιμεντοποιείο της Μονής μέχρι την παραλία. Από εκεί δυτικά κατά μήκος της παραλίας μέχρι τον 
ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Μονής. Από εκεί βόρεια μέχρι συναντήσεως του παλαιού δρόμου Λευκωσίας – 
Λεμεσού. Από εκεί δυτικά κατά μήκος του παλαιού δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 

7. Αψιού-Λουβαράς-Κακομάλης. (τίθεται σε ισχύ από 1/3/2013) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του ασφαλτόδρομου Αψιού- Μαθηκολώνη με τον χωματόδρομο 
Κακοπλευρής που οδηγεί στο χωριό Λουβαράς. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου μέχρι συναντήσεως δεξιού χωματόδρομου στην περιοχή Λίμνες, ακολούθως με ανατολική 
και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι συναντήσεως του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου Λουβαρά-Δασονομείο Κακομάλη. Από εκεί μα νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του ασφαλτόδρομου και ακολούθως χωματοδρόμου μέχρι τη συνάντηση δεξιού χωματόδρομου που 
οδηγεί στο παλιό μεταλλείο Κακομάλη. Από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από το 
παλιό μεταλλείο του Κακομάλη μέχρι τον ασφαλτόδρομο Αψιού- μοναστήρι Αμοιρούς. Ακολούθως με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου μέχρι συναντήσεως του χωματόδρομου 
προς την Κακοπλευρή που είναι το σημείο αρχής.       

8. Σαϊττάς - Πλατεία Τροόδους – Καρβουνάς. ( τίθεται σε ισχύ από 1/3/2013) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Σαϊττά, από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του κυρίου δρόμου προς τα 
Μανδριά, από εκεί βορειοανατολικά δια μέσου των Κάτω Πλατρών μέχρι τις Πάνω Πλάτρες.  Από εκεί βόρεια 
κατά μήκος του κυρίου δρόμου Πάνω Πλάτρες – Τρόοδος μέχρι την Πλατεία του Τροόδους. Από εκεί ανατολικά 
κατά μήκος του κυρίου δρόμου Τρόοδος – Καρβουνάς μέχρι τον Καρβουνά. Από εκεί νότια κατά μήκος του 
κυρίου δρόμου Καρβουνά – Κ. Αμιάντου μέχρι τον Κάτω Αμίαντο. Από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου και ακολούθως χωματόδρομου που οδηγεί στο μέσα ποταμό. Από εκεί νότια και 
νοτιοανατολικά κατά μήκος χωματόδρομου που οδηγεί στο Σαϊττα μέχρι συναντήσεως του κυρίου δρόμου 
Καρβουνά – Κάτω Αμίαντος – Σαϊττα. Από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω κυρίου δρόμου μέχρι το 
σημείο αρχής. 

Σημείωση: Επιτρέπονται και οι απαγορευμένες που εμπίπτουν στην πιο πάνω περιγραφή.     
9. Λάνια – Τριμίκλινη. ( τίθεται σε ισχύ από 1/3/2013) 

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.   

10. Μαλλιά – Βάσα. ( τίθεται σε ισχύ από 1/3/2013) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Μαλλιά από εκεί δυτικά κατά μήκος του κυρίου δρόμου Μαλλιά –  
Άρσος μέχρι το γεφύρι της Μαλλιάς από εκεί βόρεια και βορειοανατολικά κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου μέχρι την Βάσα. Από εκεί νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά κατά μήκος του κυρίου δρόμου Βάσας – 
Λεμεσού μέχρι την διασταύρωση του δρόμου που οδηγεί στο χωριό Μαλλιά. Από εκεί βορειοδυτικά μέχρι την 
Μαλλιά που είναι και το σημείο αρχής.   

11. Πάχνα – Ανώγυρα ( τίθεται σε ισχύ από 1/3/2013) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφαλτόδρομου και ακολούθως χωματόδρομου που οδηγεί 
στο χωριό Δορά με τον ασφαλτόδρομο Πάχνας – Κοιμητήριο Πάχνας – Ανώγυρας. Από εκεί με δυτική και 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτόδρομου και ακολούθως χωματόδρομου μέχρι 
συναντήσεως χωματόδρομου που οδηγεί στην τοποθεσία «Κολύβες» στον υποσταθμό της CYTA στον κύριο 
δρόμο Αγ. Αμβροσίου – Πάχνας, μέχρι συναντήσεως δεξιού χωματόδρομου στην τοποθεσία «Κολύβες» που με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση οδηγεί στο κοιμητήριο Πάχνας και στον ασφαλτόδρομο Πάχνας – Ανώγυρας. Από 
εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου μέχρι το σημείο αρχής.  

Επαρχία Λάρνακας 
1. Αβδελερού – Αθηένου - Τρούλλοι 

Το όριο της περιοχής αρχίζει από τους Τρούλλους  και προχωρεί νότιοδυτικά 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. 

2. Τρίμυθος(Πετρόβουνος) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του γεφυριού Κλαυδιάς- Τερσεφάνου επί του παλαιού 
δρόμου Λάρνακας-Κοφίνου . Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος της αερογέφυρας προς Τερσεφάνου 
μέχρι τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στην περιοχή Πετρόβουνος. Από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς Πετρόβουνο μέχρι την συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο 
που οδηγεί στον Αλέξιγρο (σύνορα πρώην απαγορευμένης Διώριγας). Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση 
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κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς Αλέξιγρο και στη συνέχεια μέχρι τον παλαιό δρόμο Κοφίνου-Λάρνακας. 
Στη συνέχεια με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του παλαιού δρόμου μέχρι το σημείο  αρχής. 

              Εξαιρείται η απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου Τριμύθου- Διώρυγας 
3. Περιοχή Λευκάρων (Αγ.Αθανάσιος – Κυπροβάσα)  

 Το όριο της περιοχής αρχίζει  από τα Λεύκαρα και προχωρεί  βορειοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου 
προς Βαβατσινιά μέχρι  την συνάντηση ( πριν τη Βαβατσινιά) με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί προς 
Κυπροβάσα. Απο εκεί προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου ( σύνορα Επαρχίας 
Λάρνακας – Λευκωσίας ) προς Κυπροβάσα μέχρι την συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί προς τον 
φράκτη Λευκαρων. Απο εκεί προχωρεί νότια κατά μήκος του αγροτικού αυτού δρόμου περνώντας δίπλα από το 
φράκτη Λευκάρων και στη συνέχεια προχωρεί νοτιοδυτικά έως τον  ασφαλτόδρομο Δελίκηπου – Λευκάρων. 
Από εκεί προχωρά νοτιοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου μέχρι τα Λέυκαρα όπου και το σημείο 
αρχής.  

4. Περιοχή Στάζουσας-Ψευδά Άγιος Αντώνιος) –Πυργών 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Ψευδά και προχωρεί Νότια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς το 
Αππιδάκι και το παρεκκλήσι Αγίου Αντωνίου. Στη συνέχεια προχωρεί πάλι Νότια κατά μήκος του αγροτικού 
δρόμου προς τον ασφαλτόδρομο Κλαυδιάς-Πυργών μέχρι την εκκλησία των αγίων Ιωακείμ και Άννης. Από εκεί 
προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς Πυργά και στη συνέχεια από τα Πυργά προχωρεί 
βορειοανατολικά κατά μήκος του ασφαλτόδορμου προς Ψευδά όπου και το σημείο αρχής. 

              Εξαιρείται η απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου των Πυργών (Ευθυμιάδη) 
5. Περιοχή Παρσάτας-Λάγειας(tίθεται σε ισχύ από την 1/4/2013) 

Το όριο της περιοχής αρχίζει από την Παρσάτα και προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου 
προς Λάγεια μέχρι την συνάντηση με τον ασφαλτόδρομο Λάγειας –Βάβλας  παρά τη Λάγεια και στη συνέχεια 
προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς  Βάβλα μέχρι τη ν συνάντηση με τον αγροτικό 
δρόμο που οδηγεί Παρσάτα δίπλα από το κοινοτικό ντεπόζιτο  Βάβλας . Από εκεί προχωρεί Νότια κατά μήκος 
του πιο πάνω αγροτικού δρόμου μέχρι την Παρσάτα όπου και το σημείο αρχής  

              Εξαιρούνται οι απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου που περιλαμβάνονται στην πιο πάνω περιοχή. 
Επαρχία Πάφου 

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

Σημείωση. Εξαιρείται η πιο κάτω περιοχή.  
Η έκταση που περιλαμβάνετε μεταξύ των ποταμών Χα-ποτάμι – παραλία – ποταμός Ξερός – 
Αυτοκινητόδρομος. 

2. Αγίας Βαρβάρας 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την γέφυρα του νέου αυτοκινητόδρομου στο «Ανατολικό». Από εκεί ακολουθεί 
με βόρεια κατεύθυνση τον χωματόδρομο που οδηγεί στην Μαραθούντα μέχρι την διασταύρωση του με τον 
δρόμο που οδηγεί στην Αγία Βαρβάρα (δίπλα από την φάρμα Στουθοκάμηλων).  Ακολουθεί τον πιο πάνω 
δρόμο προς Αγία Βαρβάρα μέχρι τον ποταμό και στην συνέχεια τον δρόμο δίπλα από το κανάλι του αρδευτικού 
μέχρι τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού  ακολουθεί τον αυτοκινητόδρομο προς Πάφο μέχρι την γέφυρα 
του Ανατολικού που είναι και το σημείο αρχής. 

3. Πιττοκόπου  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του δρόμου που οδηγεί στο χωριό Πιττοκόπος με τον 
δρόμο που οδηγεί στο Ν.Χωριό (δίπλα στο Κιόσκι). Ακολουθεί τον πιο πάνω χωματόδρομο προς το Ν.Χωριό 
που περνά από τις τοποθεσίες «Φοραόμαντρα», «Κάου» μέχρι την τοποθεσία «Καμπί» και στην συνέχεια με 
βόρεια κατεύθυνση τον χωματόδρομο που οδηγεί στο χωριό Φάσλι μέχρι το Φάσλι .Από το Φάσλι ακολουθεί 
τον δρόμο προς τον Πιττοκόπο και στην συνέχεια τον δρόμο προς την Ινεια μέχρι το κιόσκι που είναι το σημείο 
αρχής. 

4. Στρουμπιού - Κοίλη 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την περιοχή Τζερωνίτης και ακολούθως τον πρώτο  δρόμο δεξιά με βόρεια 
κατεύθυνση που περνά από τις τοποθεσίες «Βρύσια-Χάλαντρα» και στη συνέχεια με νότια κατεύθυνση το 
δρόμο που περνά από την τοποθεσία Τέρατσοι και από εκεί με νότια κατεύθυνση το δρόμο που περνά από τις 
τοποθεσίες «Μαρτίρη-Κόλασι-Βοκόλου» μέχρι την τοποθεσία Τζερωνίτης που είναι και το σημείο αρχής. 

5. Ν.Δήματα-Αγ.Μαρίνα 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τα Νέα Δήματα, ακολουθεί με νότια και ανατολική κατεύθυνση την οροθετική 
γραμμή του Δάσους Πάφου  μέχρι τo χωριό Γιαλιά. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση ακoλουθεί τον κύριο δρόμο 
Γιαλιάς - Π.Χρυσοχους μέχρι την διασταύρωση του με τον κύριο δρόμο Π.Χρυσοχούς- Πομού από εκεί με 
βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τα Ν.Δήματα. 

6. Πολέμι-Ψάθι 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Ψάθι και από εκεί με βόρεια κατεύθυνση ακολουθεί το σύνορο της 
απαγορευμένης περιοχής μέχρι το χωματόδρομο στην τοποθεσία «Κόλυμπος», από εκεί με δυτική και νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία «Περνί» μέχρι τον κύριο 
δρόμο Πολέμι – Ψάθι στην τοποθεσία «Λάρι» από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
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7. Φοίνικα 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του παλιού δρόμου Πάφου - Λεμεσού με τον δρόμο που 
οδηγεί στο φράγμα του Ασπρόκρεμμου πριν από την γέφυρα του ποταμού Ξερού. Ακολουθεί τον πιο πάνω 
δρόμο μέχρι το σύνορο της Απαγορευμένης περιοχής που οδηγεί στην Αναρίτα. Από εκεί ακολουθεί το όριο της 
Απαγορευμένης περιοχής που περνά από το χωριό Φοίνικας μέχρι τα αντλιοστάσια του Τμήματος Υδάτων. Από 
εκεί με Νοτιοανατολική κατεύθυνση το όριο της Απαγορευμένης περιοχής μέχρι τον κύριο δρόμο Χολέτρια – 
Πάφου. Από εκεί ακολουθεί τον πιο πάνω κύριο δρόμο μέχρι το γεφύρι του ποταμού Ξερού που είναι και το 
σημείο αρχής. 

8. Κάθικα.  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του δρόμου Κάθικα – Ακουρσού στην τοποθεσία  «κάμπος 
της Ακουρσού», από εκεί ακολουθεί με ανατολική, νότια και δυτική κατεύθυνση τον χωματόδρομο που περνά  
[σύνορο απαγορευμένης περιοχής] από τις τοποθεσίες «κολόγεροι», «βούναροι» μέχρι την τοποθεσία «κάμπος 
της Ακουρσού» που είναι το σημείο αρχής. 

9. 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. 

10. Κανναβιούς 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Κανναβιούς – Ασπρογιάς με τον αγροτικό 
δρόμο στην τοποθεσία Σιρύμι. Ακολουθεί τον πιο πάνω αγροτικό δρόμο με νότια κατεύθυνση μέχρι το όριο της 
απαγορευμένης περιοχής Κανναβιούς. Ακολουθεί το όριο της απαγορευμένης περιοχής μέχρι την τοποθεσία 
Βάρκας.Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση τον αγροτικό δρόμο μέχρι το κοιμητήριο της Ασπρογιάς που 
περνά από τις τοποθεσίες Κουρτελλόροτσος και Καρταμίλλης. Ακολούθως τον κύριο δρόμο προς τη Κανναβιού 
μέχρι την τοποθεσία Συρίμι που είναι και το σημείο αρχής. 

11. Mεταλλείο Λίμνης 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον υποσταθμό της ΑΗΚ στο μεταλλείο της Λίμνης, ακολουθεί με ανατολική 
κατεύθυνση το σύνορο της απαγορευμένης περιοχής μέχρι τον κύριο δρόμο Πόλις Χρυσοχούς – Μακούντας, 
από εκεί με νότια κατεύθυνση τον κύριο δρόμο Μακούντας – Κίνούσας μέχρι την διασταύρωση του με αγροτικό 
δρόμο στην τοποθεσία ΄΄αλωνούθκια΄΄ από εκεί με νοτιοδυτική και βόρεια  κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία ΄΄ευλοημένη΄΄ μέχρι το σημείο αρχής στον υποσταθμό της 
ΑΗΚ. 

12.  Αγίου Δημητριανού 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Άγιος Δημητριανός (κουτί Αγ.Δημητριανού) και ακολουθεί το δρόμο 
που περνά από την τοποθεσία " Λούρα της Βασιλούς " μέχρι το εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Από εκεί περνά 
αριστερά από το δρόμο που περνά από την τοποθεσία " Σπήλιος " μέχρι τον ποταμό της Έζουσας. Από εκεί 
ακολουθεί αριστερά την κύτη του ποταμού της Έζουσας μέχρι τη διασταύρωση στην τοποθεσία  
"Ξυλοπέρβολα".  Από τη διασταύρωση ακολουθεί αριστερά το δρόμο μέχρι το χωριό Μελαμιού.  Από το χωριό 
Μελαμιού ακολουθεί το δρόμο μέχρι τον κύριο δρόμο Αγίου Δημητριανού-Κανναβιούς.  Στη συνέχεια ακολουθεί 
αριστερά τον κύριο δρόμο προς το χωριό Άγιος Δημητριανός μέχρι το χωριό που είναι και το σημείο αρχής. 

13. Τσάδας 
 Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Τσάδα και ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο προς την  Άρμου 
 που περνά από την τοποθεσία «Πλακωτά» μέχρι το χωριό Άρμου.Από εκεί ακολουθεί το δρόμο που οδηγεί 
 στο Μέσα Χωριό μέχρι το Μέσα Χωριό.Ακολουθεί το δρόμο μέχρι το χωριό Μεσόγη και από εκεί μέχρι τη
 διασταύρωση του κύριου δρόμου Πάφου-Τσάδας.Ακολουθεί τον κύριο δρόμο προς τη Τσάδα μέχρι τη 
 Τσάδα που είναι και το σημείο αρχής. 

14. Νικόκλεια 
 Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Νικόκλεια.Ακολουθεί τον κύριο δρόμο προς Πάφο μέχρι τη 
 διασταύρωση προς τα Χολέτρια.Ακολουθεί το δρόμο προς τα Χολέτρια, Σταυροκόνου μέχρι το χωριό 
 Σταυοκόνου.Ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο προς το χωριό Μαμώνια που περνά από την τοποθεσία 
 «Λάκκος της Ξενούς» μέχρι το χωριό Μαμώνια.Ακολουθεί το κύριο δρόμο προς Πάφο μέχρι το χωριό 
 Νικόκλεια που είναι και το σημείο αρχής. 

15. Λάρας 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το λιμανάκι του Αγίου Γεωργίου Πέγειας και ακολουθεί με βόρεια  κατεύθυνση 
την παραλία μέχρι το Αργάκι του Μιριλλή (μετά τη Λάρα).Ακολουθεί το πιο πάνω αργάκι μέχρι  το δρόμο 
Αγίου Γεωργίου-Λάρας.Στη συνέχεια ακολουθεί τον πιο πάνω δρόμο που περνά από τις  τοποθεσίες«Λάρα 
τοξεύτρα, Άσπρος ποταμός» μέχρι το λιμανάκι του Αγίου Γεωργίου Πέγειας που είναι και  το σημείο αρχής. 

16. Νέο Χωρίο 
 Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Νέο Χωρίο.Ακολουθεί τον κύριο δρόμο Νέο Χωρίο-Λατσί-
 Προδρόμι.Από το χωριό Προδρόμι ακολουθεί τον κύριο δρόμο προς την Ανδρολύκου μέχρι το πεδίο 
 βολής.Από εκεί το δρόμο του αναδασμού μέχρι το αργάκι του Πετράτη.Από εκεί με νότια κατεύθυνση την 
 κύτη του ποταμού Πετράτη μέχρι το σημείο που εφάπτεται με τον δρόμο Ανδρολύκου-Νέο Χωρίο.Από εκεί 
 ακολουθεί τον πιο πάνω δρόμο μέχρι το Νέο Χωρίο που είναι και το σημείο αρχής. 

17. Ακουρσός 
 Το όριο της περιοχής αρχίζει από το εκκλησάκι του Αγίου Περκέντη στον κύριο δρόμο Πάφου-
 Ακουρσού.Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση το χωματόδρομο που περνά από τις τοποθεσίες« Δκύο 
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 Μάντρες-Κατσελλόμαντρα-Σπηλιάθκια» μέχρι την τοποθεσία «Χάλαντρα».Από εκεί με δυτική κατεύθυνση το 
 χωματόδρομο του Μαυροκόλυμπου (σύνορο απαγορευμένης περιοχής) μέχρι το κύριο δρόμο Πάφου-
 Ακουρσού.Από εκει με ανατολική κατεύθυνση τον πιο πάνω κύριο δρόμο μέχρι το εκκλησάκι του Αγίου 
 Περκέντη που είναι το σημείο αρχής. 

18. Λετύμπου 
  Η περιοχή αρχίζει από την τοποθεσία «Σκαλιά» στο χωριό Λετύμπου και ακλουθεί με ανατολική κατεύθυνση 
 το χωματόδρομο που οδηγεί στη τοποθεσία «Λούκκος» μέχρι τη συμβολή του με το αργάκι των 
 Πιθαρκών.Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τη συμβολή του με το 
 χωματόδρομο στη τοποθεσία Ασπρόκρεμμος. Από εκεί ακολουθεί με νότια κατεύθυνση το χωματόδρομο 
 που οδηγεί στην τοποθεσία «σκαλιά» όπου είναι και το σημείο αρχής. 

19. Ψάθι – Δρυνιά 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη τοποθεσία «Μέλανος» στη διασταύρωσή του στον κύριο δρόμο Αγίου 
Δημητριανού – Δρυνιάς. Από εκεί ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο (δρόμος από σκυρόδεμα) μέχρι τη 
διασταύρωση στη   τοποθεσία «Πουλιάς» .Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση ακολουθεί το δρόμο (δρόμος 
από σκυρόδεμα) που οδηγεί στο  χωριό Δρυνιά και  ακολούθως  τον   κύριο δρόμο μέχρι την τοποθεσία 
Μέλανος που είναι και 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 (Άγιος Παντελεήμων) 
Η περιοχή αρχίζει από τον κυκλικό κόμβο Αγ. Παντελεήμων και με ανατολική κατεύθυνση μέχρι και 
περιλαμβανομένης της περιοχής (Μελισσότρυπα) και με βόρεια κατεύθυνση μέχρι και περιλαμβανομένης της 
περιοχής (Παπαρκάστερη) μέχρι τον κύριο δρόμο του Αγ. Μάμαντος. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση μέχρι τον 
κυκλοφοριακό κόμβο του Αγ. Παντελεήμων όπου είναι και το σημείο αρχής. 

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

4. Σωτήρας (Δάσος Αγ.Θέκλας – Water park) 
Το όριο της περιοχή αρχίζει από την αερογέφυρα της Αγ. Θέκλας. Από εκεί κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου 
Ξυλοφάγου – Αγίας Νάπας και με ανατολική κατεύθυνση μέχρι και την συμβολή του με χωμάτινο δρόμο που 
ευρίσκεται  παρά  το «Waterpark», που με νότια κατεύθυνση οδηγεί και συμβάλλει με τον παλαιό παραλιακό 
δρόμο Αγ. Θέκλας – Αγ. Νάπας . Από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου και με νότια κατεύθυνση 
μέχρι τον παραλιακό δρόμο Αγ. Θέκλας – Αγ. Νάπας. Από εκεί κατά μήκος του πιο ασφάλτινου δρόμου που με 
δυτική και βόρεια κατεύθυνση οδηγεί στη αερογέφυρα Αγία Θέκλας όπου είναι και το σημείο αρχής.  

5. Παραλίμνι 
Το όριο της περιοχής  , ο δρόμος που περνά μπροστά από το τέλος της οδού Ιπποκράτους με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση μέχρι την φάρμα Αρτυματά , ακολούθως κατά μήκος του ίδιου δρόμου με νότια κατεύθυνση μέχρι το 
τέρμα του ασφαλτικού δρόμου που τέμνει το χωματόδρομο , ακολούθως με ανατολική κατεύθυνση μέχρι το κύριο 
δρόμο Αγ.Νάπας – Παραλιμνίου  , ακολούθως κατά μήκος του κύριου δρόμου με βόρεια κατεύθυνση μέχρι το 
τέλος της οδού Ιπποκράτους, όπου και 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 άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από την 1
η
 Ιουλίου 2013 μέχρι και την προτελευταία Κυριακή 

(14 ημέρες) πριν από την έναρξη του κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος (περίοδος κυνηγίου λαγού, 
πέρδικας και φραγκολίνας)  του 2013, σε όλες τις περιοχές, εξαιρουμένων των απαγορευμένων περιοχών 
κυνηγίου, όπως αυτές καθορίζονται με σχετικό διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, εκτός και αν έχουν καθοριστεί ως επιτρεπόμενες περιοχές, για άσκηση των κυνηγετικών σκύλων, 
σύμφωνα με το παρόν διάταγμα. 

Μέρος Γ 

Η άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από την έναρξη του κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος 
(περίοδος κυνηγίου λαγού, πέρδικας και φραγκολίνας) του 2013 μέχρι και τη λήξη του κυνηγίου του 
επιδημητικού θηράματος, σε όλες τις περιοχές, εξαιρουμένων των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, όπως 
αυτές καθορίζονται με σχετικό διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,   
Σημείωση:    Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Μέρους Α και Β, η άσκηση των κυνηγετικών σκύλων 
απαγορεύεται, εντός των επιτρεπόμενων περιοχών κυνηγίου, κατά τις ημέρες όπου επιτρέπεται η διεξαγωγή 
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του κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Προστασίας  και Διαχείρισης Αγρίων 
Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 - 2012 .  

Μέρος Δ 

Σε καμία περιοχή δεν επιτρέπεται η 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 Ε 

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 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 ΣΤ 

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 – 
2012.  

Μέρος Ζ 

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. Μέχρι 100 ζώα    - δύο (2) σκύλοι 
ii. Μέχρι 200 ζώα    - τέσσερις (4) σκύλοι 
iii. Περισσότερα από 200 ζώα  - όχι πέραν των έξι (6) 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 Δ πιο 
πάνω  

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

Όροι: 
1. Η 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 άσκηση των κυνηγετικών σκύλων εντός γεωργικών  καλλιεργειών (αθέριστων σιτηρών – 

λαχανικών - περβόλια κλπ) ή και η πρόκληση ζημίας. 
4. Η άσκηση των κυνηγετικών σκύλων  θα γίνεται τηρουμένου 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 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 Ταμείου Θήρας 
 


