
 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2003 – 2015 

Ν.152 (Ι) ΤΟΥ 2003 – 2014 
………………….. 

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 - 2015, επιτρέπει, σε άτομα που έχουν εν ισχύει 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 εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από την 4
η
 Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την 29

η
 

Φεβρουαρίου 2016, σε όλες τις περιοχές εκτός των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται με 
σχετικό διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εξαιρουμένης της επαρχίας Αμμοχώστου 
στην οποία οι επιτρεπόμενες περιοχές εκπαίδευσης / άσκησης των κυνηγετικών σκύλων αναφέρονται στο Μέρος Θ  . Η 
εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται κατά τις ημέρες όπου επιτρέπεται το κυνήγι της τσίχλας, 
στις περιοχές όπου επιτρέπεται το κυνήγι της τσίχλας. Επίσης η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων 
απαγορεύεται και σε όλες τις περιοχές όπου το κυνήγι της τσίχλας επιτρέπεται καθημερινά (εκτός από τις περιοχές που 
αναφέρονται στο Μέρος Θ).  

Μέρος Β  

Η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται από την 1
η
 Μαρτίου 2016 μέχρι και την 31

η
 Μαΐου 2016. 

Μέρος Γ 

Η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από την 1
η
 Ιουνίου 2016 μέχρι και την τελευταία Κυριακή 

(7 ημέρες) πριν από την έναρξη του κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος (περίοδος κυνηγίου λαγού, πέρδικας και 
φραγκολίνας) του 2016, 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 Δ 

Η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από την έναρξη του κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος 
(περίοδος κυνηγίου λαγού, πέρδικας και φραγκολίνας) του 2016 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.  

Μέρος Ε 

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 Στ 

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 Ζ  

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 – 2015.  

Μέρος Η 

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 101 μέχρι 200 ζώα         - μέχρι τέσσερις (4) σκύλους  

iii. Ποίμνιο αποτελούμενο από 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.  
 

Μέρος Θ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.  
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. 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 
αυτοκινητὀδρομο με νοτιοανατολική κατεύθυνση μέχρι τα διαμερίσματα Napa Prince, ακολούθως βορειοανατολικά και 
στη συνέχεια με νότια κατεύθυνση , βορειοανατολικά του Δημοτικού σχολείο μέχρι 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. 

 

 
 

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 


