
 
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.  
 

Σχετικά με το διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4827 ημερομηνίας 
29/12/2017, o 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, προσθέτει στο Μέρος Α, τις πιο κάτω περιοχές στις οποίες επιτρέπεται, σε 
πρόσωπα που έχουν εν ισχύει άδεια κυνηγίου και έχουν πληρώσει το τέλος άσκησης σκύλων (€20), να ασκούν μέχρι και 

τρεις (3) κυνηγετικούς σκύλους, από την 2
α
 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και την 28

η 
 Φεβρουαρίου 2018, στις περιοχές που 

φαίνονται πιο κάτω, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου:  
 

Μέρος Α 

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.  

 
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 Βάσεω ν 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.  
8. Αυγόρου – Δάσος Άχνας (Υδατοφράκτης) 

Τα όρια της περιοχής είναι από τη συμβολή των δρόμων Λάρνακας-Αμμοχώστου προς Αυγόρου (δρόμο 
υδατοφράκτη) και με ανατολική κατεύθυνση προς Αυγόρου μέχρι την συμβολή των δρόμων Αυγόρου -Δάσος Άχνας.  
Από εκεί με δυτική κατεύθυνση προς Δάσος Άχνας μέχρι τα όρια των Βρετανικών Βάσεων (Εξωκλήσι Άγιου 
Κυριάκου).  Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση ακολουθώντας α όρια των βρετανικών βάσεων μέχρι τον κύριο 

δρόμο Λάρνακας-Αμμοχώστου.  Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση ακολουθώντας τον κύριο δρόμο μέχρι το σημείο 
αρχής. 

 

 
 
 
 

                                                                                                                         (ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΡΟΥ)  

                                                                                                                        Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας 

                                                                                                                          και Πανίδας 


