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ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2003 - 2017 
Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 27. 

 
Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε εμένα με βάση το άρθρο 27 των περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων 
Πτηνών και Θηραμάτων Nόμων 2003 - 2017, με το παρόν διάταγμα εξουσιοδοτώ οποιοδήποτε κάτοχο άδειας κυνηγίου, 
για την περίοδο 2018 – 2019: 
(α).  Να πυροβολεί, φονεύει, συλλαμβάνει, κατέχει και καταδιώκει τα άγρια πτηνά, που αναφέρονται στον Πίνακα Ι, στις 
περιοχές που περιγράφονται πιο κάτω σύμφωνα με την περίοδο, με τη συνοδεία σκύλου ή όχι όπως καθορίζεται για την 
κάθε περιοχή, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, υπό τους πιο κάτω όρους.  
Πίνακας Ι 

Α/Α Είδος 

Ανώτατος αριθμός 
θηραμάτων που 

μπορούν να 
θηρευτού ή να 

κατέχονται σε μια 
κυνηγετική 
εξόρμηση 

Επιτρεπόμενη 
περίοδος 

Θήρευση με τη χρήση 
πλαστικών ή άλλων 

ομοιωμάτων.  

Θήρευση με τη χρήση 
μη ηλεκτρικών 
συσκευών που 

παράγουν μιμητικές 
φωνές θηραμάτων 

1.  Coturnix coturnix 
Ορτύκι 

Χωρίς περιορισμό 
19/8/2018 – 2/11/2018 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

2.  Columba livia 

Αγριοπερίστερο 
Χωρίς περιορισμό 

19/8/2018 – 2/11/2018 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

3.  Columba palumbus 
Φάσα 

Χωρίς περιορισμό 
19/8/2018 – 2/11/2018 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

4.  Columba oenas 
Φασσοπέζουνο 

Χωρίς περιορισμό 
19/8/2018 – 2/11/2018 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

5.  Streptopelia turtur 

Τρυγόνι 
Χωρίς περιορισμό 

19/8/2018 – 2/11/2018 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

6.  Streptopelia 
decaocto 

Δεκαοκτούρα 

Χωρίς περιορισμό 
19/8/2018 – 2/11/2018 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

7.  Alauda arvensis 
Τρασιήλα 

Χωρίς περιορισμό 
19/8/2018 – 2/11/2018 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

8.  Pica pica 
Κατσικορώνα    

Χωρίς περιορισμό 
19/8/2018 – 2/11/2018 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

9.  Corvus monedula 
Κολιός    

Χωρίς περιορισμό 
19/8/2018 – 2/11/2018 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

10.  Corvus corone  
Κόρωνος   

Χωρίς περιορισμό 
19/8/2018 – 2/11/2018 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

11.  Turdus merula 
Μαυρόπουλος ή 
Κότσυφας    

Χωρίς περιορισμό 
1/10/2018 – 2/11/2018 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

12.  Turdus pilaris  

Τρυγονότσιχλα   
Χωρίς περιορισμό 

1/10/2018 – 2/11/2018 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

13.  Turdus philomelos  
Τσίχλα   

Χωρίς περιορισμό 
1/10/2018 – 2/11/2018 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

14.  Turdus iliacus   
Κοκκινότσιχλα 

Χωρίς περιορισμό 
1/10/2018 – 2/11/2018 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

15.  Turdus viscivorus  

Τριζάρα   
Χωρίς περιορισμό 

1/10/2018 – 2/11/2018 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

16.  Scolopax rusticola 
Μπεκάτσα 

Χωρίς περιορισμό 1/10/2018 – 2/11/2018 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

Περιοχές:  
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Περιοχή Α. 1   (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Επισκοπείο. Από εκεί με δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
κυρίου δρόμου – Επισκοπειό – Αρεδιού – Μαλούντα  μέχρι το χωριό Αρεδιού. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του κύριου δρόμου Αρεδιου – Λευκωσίας μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Λευκωσίας – 
Παλαιχωρίου. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το 
δρόμο Αγροκηπιάς – Μιτσερού. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του 
με το κύριο δρόμο Πλατανιστάσας – Ορούντας. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του κυρίου δρόμου 
Πλατανιστάσας - Ορούντας μέχρι την κοινότητα Ορούντας. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του χωμάτινου 
δρόμου Ορούντας – Ποτάμι μέχρι το Ποτάμι. Από εκεί με βορειοδυτική και μετά βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του 
ασφάλτινου δρόμου Ποτάμι – Αστρομερίτη μέχρι τον Αστρομερίτη. Από εκεί με νότιοδυτική, δυτική, βόρεια και στη 
συνέχεια νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου που περνούν από την 
τοποθεσία Καμηλαρκές μέχρι τη συμβολή τους με τον κύριο δρόμο  Αστρομερίτη - Τροόδους παρά τον Ατσά. Από εκεί με 
δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κυρίου δρόμου Ατσά – Καλοπαναγιώτη μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο Λινού – 
Κατύδατα. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση και κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου και των ορίων της απαγορευμένης 
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περιοχής κυνηγίου μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο Λινού – Καλοπαναγιώτη. Από εκεί με δυική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τα όρια της Μόνιμης Απαγορευμένης Περιοχής του Δάσους Πάφου. Από εκεί κατά 
μήκος των ορίων της Μόνιμης Απαγορευμένης Περιοχής του Δάσους Πάφου μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο Πεδουλά 
Κύκκου. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το χωριό Πεδουλάς. Από εκεί με βόρεια 
κατεύθνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Πεδουλά – Καλοπαναγιώτη μέχρι τον Καλοπαναγιώτη. Από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση μέσω του χωμάτινου δρόμου που οδηγεί διά μέσου της εκκλησίας Αγ. Ιωάννη Λαμπαδιστή, 
τοποθεσία «Σταυρούλια», μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Πεδουλά - Κακοπετριάς. Από εκεί κατά μήκος του 
κυρίου δρόμου Πεδουλά - Κακοπετριάς (Πάινγουντ) μέχρι την Κακοπετριά. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
κύριου δρόμου Κακοπετριάς - Τροόδους μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο προς Σπήλια. Από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Κακοπετριάς – Σπήλια μέχρι τα Σπήλια. Από εκεί με νότια και στη συνέχεια 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Σπήλια – Σαράντι  μέχρι το χωριό Σαράντι. Από εκεί με ανατολική 
και μετά νότια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Σαράντι – Λαγουδερά μέχρι τα Λαγουδερά. Από εκεί με νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Λαγουδερά – Πολύστυπος μέχρι τον Πολύστυπο.  Από εκεί ανατολικά κατά 
μήκος του κυρίου δρόμου Πολυστύπου - Άλωνας - Φτερικούδι - Ασκάς - Παλαιχώρι μέχρι το Παλαιχώρι. Από εκεί 
βόρειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του κυρίου δρόμου Παλαιχωρίου – Απλίκι μέχρι το Απλίκι. Από εκεί με 
ανατολική και στη συνέχεια νότια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Απλίκι  - Φαρμακάς μέχρι το Φαρμακά. Από εκεί 
με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Φαρμακά – Οδού μέχρι τη συμβολή  του με τα όρια των Επαρχιών 
Λευκωσίας - Λάρνακας. Από εκεί με νοτιοανατολική  κατεύθυνση κατά μήκος των πιο πάνω ορίων μέχρι την συμβολή 
τους με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου 
Λευκωσίας – Λεμεσού μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Μοσφιλωτής – Σιάς. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω κύρου δρόμου μέχρι τη Σιά. Από εκεί με δυτική και στη συνέχεια βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του κύριου δρόμου Σια – Μαθιάτη μέχρι το Μαθιάτη. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του κύριου δρόμου Μαθιάτη – Αγίας Βαρβάρας μέχρι την Αγία Βαρβάρα. Από εκεί με βόρειοδυτική κατεύνθυνση κατά 
μήκος του ασφάλτινου δρόμου Αγίας Βαρβάρας – Κοτσιάτη μέχρι το Κοτσιάτη. Από εκεί με βόρειοδυτική κατεύνθυνση 
κατά μήκος του ασφάλτινου δρόμου Κοτσιάτη – Μαρκί - Τσέρι μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο Τσέρι – Αναλυόντα. 
Από εκεί με νότια  κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Αναλυόντα -  Τσέρι μέχρι τη συμβολή του με τον ασφάλτινο 
δρόμο προς Ψημολόφου. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφάλτινου δρόμου μέχρι τη 
συμβολή του με χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 3.000 μέτρων περίπου. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Πέρα – Καμπιά. Από εκεί με βόρεια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμο μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο προς Επισκοπειό. Από εκεί με 
δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου προς Επισκοπειό όπου είναι και το σημείο αρχής.    

Περιοχή Α. 2  (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Πλατανιστάσας – Ορούντας με τον κύριο δρόμο που 
οδηγεί στο χωριό Μιτσερό. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Πλατανιστάσας – Ορούντας 
μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο που οδηγεί στο χωριό Αγία Μαρίνα (Ξ). Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση 
και κατά μήκος του χωμάτινου δρόμου (Παράλληλος των Χοιροστασίων Κάτω Μονής) μέχρι την συμβολή του με άλλο 
χωμάτινο δρόμο που βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού «Κορώνη». Από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση και 
κατά μήκος χωμάτινου δρόμου μέχρι τα όρια της προσωρινά απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου με α/α 6239 στην 
τοποθεσία «Μαυρόβουνος» και ακολούθως με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του χωμάτινου δρόμου και των ορίων της 
πιο πάνω απαγορευμένης περιοχής μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο Μιτσερού – Παναγιάς. Από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση και κατά μήκος του κύριου δρόμου Μιτσερού – Παναγιάς μέχρι το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α. 3  (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κυρίου δρόμου Παχυάμμου- Σταυρού της Ψώκας με το κύριο δρόμο   
Κ. Πύργου – Σταυρού της Ψώκας. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Κ. Πύργου – Σταυρού της 
Ψώκας, προς Κ. Πύργο, που περνά από τα χωριά Μοσφήλι και Μανσούρα μέχρι το χωριό Κ. Πύργος. Από εκεί με νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Κ. Πύργου – Ορκόντα μέχρι τη συμβολή του με τα όρια του Δ. Πάφου  
(Κούκοι Τμήματος Δασών). Από εκεί με δυτική  κατεύθυνση κατά μήκος των βόρειων ορίων του Δάσους  μέχρι την 
συμβολή τους με τον ασφάλτινο δρόμο Κ. Πύργου – Σταυρού της Ψώκας  που είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α. 4  (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Κύκκου – Κάμπου με τον χωμάτινο δρόμο (ιδιωτικά 
Τσακκίστρας) στην τοποθεσία «Σελλάδι του Πέτρου» παρά τα οροθετικά σημεία του Τμήματος Δασών 1 και 189. Από 
εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της αντιπυρικής λωρίδας και δια μέσου των δασικών ορόσημων του 
Τμήματος Δασών με αριθμό 180 στην τοποθεσία «Μούττη της Παπαδκιάς», με αριθμό 171 στην τοποθεσία «Σελλάδι της 
ρίζας» παρά το ντιπόζιτο άρδευσης του χωριού Κάμπου και των αντένων τηλεόρασης παρά το δασικό ορόσημο 168. 
Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της αντιπυρικής λωρίδας και των δασικών ορόσημων με αριθμό 162 στην 
τοποθεσία «Μούττη του Κουκουτού» και στην συνέχεια διαμέσου των τοποθεσιών «Σελλάδι του Ρότσου», «Μούττη της 
Παρθένου», στο δασικό ορόσημο 150, «Μούττη του Βρουλλιτσιού», στο δασικό ορόσημο με αριθμό 146 μέχρι το δασικό 
ορόσημο με αριθμό 141. Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή κατά μήκος των δασικών 
ορόσημων με αριθμό 130 που βρίσκεται πλησίον του κυρίου δρόμου Ορκόντα – Κάμπου (παρά την περιοχή Σουρά). 
Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος των δασικών ορόσημων από 129 μέχρι 116 που βρίσκεται στον δρόμο 
Κάμπου – Ποταμού του Κάμπου (παρά την τοποθεσία «Χάτουπας»). Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση και κατά μήκος του 
ασφάλτινου δρόμου Κάμπου – Ποταμού Κάμπου και των δασικών ορόσημων με αριθμούς 116 μέχρι 95 που βρίσκεται 
στον εκδρομικό χώρο του Τμήματος Δασών «Καλονομάτων». Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση και διασταυρώνοντας 
τον Ποταμό Κάμπου και ακολούθως κατά μήκος των δασικών ορόσημων με αριθμούς 94, 93, 92 μέχρι το δασικό 
ορόσημο με αριθμό 76 που βρίσκεται στον χωμάτινο δρόμου «Χάτουπα - Πίσσα» στην τοποθεσία «Λυμπούρης». Από 
εκεί με νότια κατεύθυνση και κατά μήκος των δασικών ορόσημων και της αντιπυρικής λωρίδας δια μέσου της τοποθεσίας 
«Μούττη των Αυροελιών» στο δασικό ορόσημο με αριθμό 52. Από εκεί πάλι με νότια κατεύθυνση κατά μήκος των 
δασικών ορόσημων με αριθμούς 51 μέχρι 46 (τοποθεσία «Σελλάθκια») μέχρι τα «Σελλάθκια» στο δασικό ορόσημο μέχρι 
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τον αριθμό 46. Από εκεί με νότια κατεύθυνση και κατά μήκος των δασικών ορόσημων με αριθμούς 45 μέχρι 18 και δια 
μέσου των τοποθεσιών «Σελλάδι του Αγιασμάτου», «Σελλάδι της Τσακκίστρας» ή «Σχίσμα της Τσακκίστρας» παρά το 
δασικό ορόσημο με αριθμό 21. Από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση και κατά μήκος των δασικών ορόσημων με 
αριθμούς 21 μέχρι 5 παρά την τοποθεσία «Σελλάδι της Ππουφούς» που βρίσκεται παρά τον κύριο δρόμο Κύκκου – 
Σταυρού της Ψώκας. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή και κατά μήκος των δασικών ορόσημων 
με αριθμούς 5 μέχρι 1 που βρίσκεται στην συμβολή του κύριου δρόμου Κύκκου – Κάμπου με τον χωμάτινο δρόμο 
(ιδιωτικά Τσακκίστρας) στην τοποθεσία «Σελλάδι του Πέτρου» όπου είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α. 5 (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την τοποθεσία "Θκιάλαρμη" πλησίον της Ιεράς Μονής Κύκκου προς τα Βόρεια και περί 
τα 400 μ. στο κύριο δρόμο Ι.Μ.Κύκκου προς Τσακκίστρα. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 
μέσω της τοποθεσίας "Θρονί της Παναγίας" μέχρι το "Θρονί της Παναγίας". Από εκεί με νότια κατεύθυνση διαμέσου των 
τοποθεσιών "Βίκλες", "Ασβεστοκάμινο", "Παραδείσι" μέχρι το "Παραδείσι". Από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση δια 
μέσω των τοποθεσιών Σκούλουνδρος  - Δόξα σοι ο Θεός – παλιό παρατηρητήριο Τμήματος Δασών - Διπλή" μέχρι την 
"Διπλή". Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση σε ευθεία γραμμή στην τοποθεσία "Πλατανιά" ντιπόζιτο Τμήματος Δασών. 
Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση στις τοποθεσίες Τριπόθκια - Βρυσιά - Ακάνθη - Γαρές - Μύλος - Κατούθκια. Από εκεί 
με βορειοανατολική κατεύθυνση μέχρι το οροθετικό σημείο του Τμήματος Δασών No. 6 στον κύριο δρόμο Κύκκου – 
Πεδουλά. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση μέχρι την τοποθεσία "Άσπρο Ξύλο" (στη στροφή πριν τη "Βρύση 
Κλαμένου"). Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση και διαμέσου της τοποθεσίας "Βασιλιτζιής" μέχρι τη "Βασιλιτζιή". Από 
εκεί με δυτική κατεύθυνση διαμέσου των τοποθεσιών "Σελλάδι Καμιναρκώτη" μέχρι την τοποθεσία "Θκιάλαρμη" στον 
κύριο δρόμο Κύκκου – Τσακκίσρας – Κάμπου όπου είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α. 6 (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο της συμβολής του κύριου δρόμου Κ. Πύργου – Παχύαμμου με το χωμάτινο 
δρόμο που οδηγεί στο μνημείο πεσόντων Λωρόβουνου (τοποθεσία «ΑΚΟΝΗ», οροθετικό σημείο του Τμήματος Δασών 
F.C.644). Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του χωμάτινου δρόμου μέχρι το τέλος αυτού(οροθετικό σημείο 
F.C.629). Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος της κορυφογραμμής που διαπερνά την τοποθεσία «ΜΟΥΤΤΗ ΤΟΥ 
ΛΩΡΟΒΟΥΝΟΥ» και των οροθετικών σημείων του δάσους μέχρι το σημείο του Τμήματος Δασών F.C.621. Από εκεί με 
βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της κορυφογραμμής (αντιπυρική λωρίδα) που διαπερνά τη τοποθεσία «ΚΑΨΑΛΕΣ» 
μέχρι την αντένα αναμετάδοσης στη τοποθεσία «ΜΟΥΤΤΗ ΤΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ». Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση και στη 
συνέχεια ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το κύριο δρόμο Παχύαμμου 
– Κ. Πύργου, παρά το ντεπόζιτο νερού στο χωριό Αλεύκα (δίπλα από το παλιό Δημοτικό Σχολείο της Αλεύκας). Από εκεί 
με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Παχύαμμου – Κ. Πύργου μέχρι το σημείο αρχής.  

Περιοχή Α. 7 (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας με το χωματόδρομο 
Λυμπιών – Μοσφιλωτής ο οποίος περνά κάτω από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας και βρίσκεται σε 
απόσταση 2100 μέτρων δυτικά της εξόδου προς Λύμπια. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
χωματόδρομου Λυμπιών -  Μοσφιλωτής μέχρι τη συμβολή του με τον ασφάλτινο δρόμο Λυμπιών – Μοσφιλωτής. Από 
εκεί ανατολικά κατά μήκος των ορίων των Επαρχιών Λευκωσίας – Λάρνακας, μέχρι τη συμβολή τους με τον 
αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου μέχρι τη 
συμβολή του με το χωματόδρομο Λυμπιών – Μοσφιλωτής που είναι και το σημείο αρχής.      

   Περιοχή Α. 8 (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Δάλι. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Δάλι 
Ποταμιά μέχρι τη Ποταμιά. Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Ποταμιάς – Λευκωσίας μέχρι τη 
συμβολή του με το δρόμο που οδηγεί στο παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού. Από με δυτική κατεύθυνση μέχρι τη 
συμβολή του με παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
μέχρι τη συμβολή του με ασφάλτινο δρόμο που οδηγεί στη Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το χωριό Δάλι όπου είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Β. 1 (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 16/8, 2/9, 9/9, 16/9 και 23/9/2018 καθώς και τις Τετάρτες 
29/8, 5/9, 12/9, 19/9 και 26/9/2018). 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Κακοπετριά. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου 
Κακοπετριάς - Καρβουνά μέχρι την συμβολή του με τα όρια των Επαρχιών Λευκωσίας - Λεμεσού. Από εκεί δυτικά κατά 
μήκος των ορίων μέχρι την συμβολή τους με τον κύριο δρόμο Προδρόμου – Πεδουλά – Καλοπαναγιώτη μέχρι τον 
Καλοπαναγιώτη. Από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση μέσω του χωμάτινου δρόμου που οδηγεί διά μέσου της 
εκκλησίας Αγ. Ιωάννη Λαμπαδιστή, τοποθεσία Σταυρούλια, μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Πεδουλά - 
Κακοπετριάς. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την Κακοπετριά που είναι και 
το σημείο αρχής. 

 Περιοχή Δ. 1 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018, με 
τη συνοδεία σκύλου.) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Κοτσιατή. Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου 
δρόμου Κοτσιάτη – Μαρκί μέχρι το Μαρκί. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδορμο σε απόσταση 2300 μέτρων περίπου. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Κοτσιάτη – Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας Λεμεσού. 
Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι την κοινότητα Κοτσιάτη που είναι και το 
σημείο αρχής.      

Περιοχή Δ. 2 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018, με τη 
συνοδεία σκύλου.) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφάλτινου δρόμου που συνδέει τη Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου με 
το Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων «Βαθκιάς Γωνιάς» με το χωμάτινο δρόμο που οδηγεί προς τη κτηνοτροφική περιοχή 
Γερίου. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
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χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 200 μέτρων περίπου. Από εκεί με ανατολική, και μετά νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 1100 μέτρων 
περίπου. Από εκεί με νότια, ανατολική και μετά βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 750 μέτρων περίπου. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 680 μέτρα περίπου. Από εκεί με δυτική 
και μετά νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με μονοπάτι σε 
απόσταση 450 μέτρων περίπου. Από εκεί νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού μέχρι τη 
συμβολή του με χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 320 μέτρων περίπου. Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδορμου μέχρι απόσταση 350 μέτρων περίπου. Από εκεί σε ευθεία γραμμή μέχρι τον κύριο δρόμο 
που τη συμβολή του συνδέει τη Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου με το Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων «Βαθκιάς Γωνιάς». 
Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του  με το χωμάτινο δρόμο 
που οδηγεί προς τη κτηνοτροφική περιοχή Γερίου που είναι το σημείο αρχής.     

Περιοχή Δ. 3 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018, με τη 
συνοδεία σκύλου.) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Βυζαντίου και της Κοινότητας Αγίων Τριμιθιάς. Από εκεί με 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της οδού Αγίας Μαρίνας μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 
1.400 μέτρων περίπου. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή 
του με τον χωμάτινο δρόμο (οδός Βυζαντίου) σε απόσταση 1.000 μέτρων περίπου. Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος της οδού Βυζαντίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αγίας Μαρίνας που είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Δ. 4 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018, με τη 
συνοδεία σκύλου.) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κυρίου δρόμου Αστρομερίτη – Τροόδους με το δρόμο προς Βυζακιά. 
Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου προς Βυζακιά μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο 
Ποταμιού – Βυζακιάς παρά το περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ασίνου. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
δρόμου προς Βυζακιά μέχρι τη συμβολή του με χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 250 μέτρων περίπου. Από εκεί με βόρεια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Αστρομερίτη – 
Τροόδους. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με 
τον κύριο δρόμο προς Βυζακιά που είναι και το σημείο αρχής.    

 
ΛΕΜΕΣΟΥ 

Περιοχή Α.1 (Επταγώνια – Κελλάκι – Κλωνάρι – Ακαπνού - Διοικητικά σύνορα Λεμεσού – Λάρνακας - 
Συκόπετρα - Αρακαπάς) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από το χωριό Επταγώνια.  Από εκεί νότια κατά μήκος του παλαιού δρόμου προς 
το χωριό Κελλάκι μέχρι συναντήσεως του ασφαλτόδρομου προς το χωριό Κλωνάρι από εκεί νοτιοανατολικά κατά μήκος 
του ασφαλτόδρομου προς το χωριό Κλωνάρι μέχρι το χωριό .Από εκεί βορειοδυτικά και βορειοανατολικά κατά μήκος του 
χωματοδρόμου  προς την Ακαπνού μέχρι την Ακαπνού . Από εκεί βόρεια κατά μήκος του δρόμου προς Ορά μέχρι τα 
όρια των Επαρχιών Λεμεσού-Λάρνακας. Από εκεί δυτικά κατά μήκος των ορίων μέχρι το χωματόδρομο Μελίνης-
Συκόπετρας από εκεί δυτικά κατά μήκος του χωματόδρομου αυτού μέχρι τη Συκόπετρα από εκεί νότια κατά μήκος του 
ασφαλτόδρομου μέχρι τον Αρακαπά.  Από εκεί ανατολικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου μέχρι την Επταγώνια που 
είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α.2  (Φονικάρια – Πραστειό - Διερώνα - Ακρούντα) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 
9/9 και 16/9/2018) 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από το χωριό Φοινικάρια από  εκεί βόρεια κατά μήκος χωματόδρομου που 
οδηγεί στην τσακιλομηχανή μέχρι συνάντησης δεξιού χωματόδρομου που οδηγεί στο δασικό χωματόδρομο Φοινικάρια 
Πραστειό.  Από κει βορειοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω δασικού χωματόδρομου μέχρι το Πραστειό. Από το 
Πραστειό κατά μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί στη Διερώνα μέχρι τη Διερώνα. Από εκεί νότια κατά μήκος του 
δρόμου προς τη Λεμεσό διαμέσου της Ακρούντας μέχρι το φράκτη της Γερμασόγειας.  Από εκεί ανατολικά μέχρι τα 
Φοινικάρια  που είναι και το σημείο αρχής.                                                                                                                                                                                  

Περιοχή Α.3 (Λουβαράς - Κακομάλλης - Αγιος Φώτης - Αμιρού - Αψιού - Τρεις Γέφυρες) (Το κυνήγι επιτρέπεται 
τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από το χωριό Λουβαράς από εκεί νότια κατά μήκος χωματόδρομου που οδηγεί 
στο Δασικό σταθμό Κακομάλλη.  Από εκεί ανατολικά κατά μήκος του δασικού χωματόδρομου Κακομάλλη-Λιβυτζιής και 
μέχρι τη διασταύρωση που οδηγεί στον Άγιο Φώτη.  Από εκεί νότια κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι συνάντησης 
του χωματόδρομου Ακρούντα-Αμιρού-Αψιού.  Από εκεί δυτικά κατά μήκος του δρόμου αυτού μέχρι την Αψιού.  Από εκεί 
δυτικά μέχρι τον κύριο δρόμου Λεμεσού-Καλού Χωριού.  Από εκεί βόρεια κατά μήκος του κυρίου δρόμου προς το Καλό 
Χωριό μέχρι το κέντρο Τρεις Γέφυρες. Από εκεί ανατολικά κατά μήκος ασφαλτόδρομου που οδηγεί στο χωριό Λουβαράς 
που είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α. 4 (Καλό Χωριό – Ζωοπηγή - Αγ. Θεόδωρος - Αγ. Ιωάννης - Κάτω Μύλος – Ποταμίτισσα – Αγρός - 
Διοικητικά σύνορα – Συκόπετρα - Αγιος Κωνσταντίνος - Αγ. Παύλος) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 
9/9 και 16/9/2018) 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από τον Αστυνομικό σταθμό του  Καλού  Χωριού  από εκεί δυτικά κατά μήκος 
του κυρίου δρόμου προς την Λεμεσό μέχρι συνάντησης του νέου δρόμου Λεμεσού – Αγρού , από εκεί βορειοδυτικά κατά 
μήκος του νέου δρόμου μέχρι συνάντησης δεξιού χωματόδρομου που περνά από τον παλιό σκυβαλότοπο του χωριού 
Ζωοπηγή και οδηγεί στο χωριό Ζωοπηγή . Από εκεί βορειανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη 
Ζωοπηγή και από εκεί βόρεια κατά μήκος του κυρίου δρόμου μέχρι τον Άγιο Θεόδωρο από εκεί νοτιοδυτικά μέχρι τον 
Άγιο Ιωάννη από τον Αγ. Ιωάννη νότια κατά μήκος του κυρίου δρόμου προς τη Λεμεσό, μέχρι συνάντησης της 
διασταύρωσης προς τον Κάτω Μύλο.  Από εκεί δυτικά διαμέσου του Κάτω Μύλου μέχρι τη Ποταμίτισσα.  Από εκεί 
βορειοανατολικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς τον Αγρό μέχρι τον Αγρό.  Από τον Αγρό κατά μήκος του 
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δρόμου Αγρού - Παλαιχωρίου μέχρι τη διασταύρωση που οδηγεί στον Αγ. Θεόδωρο.  Από εκεί ανατολικά κατά μήκος 
των διοικητικών ορίων Λεμεσού-Λευκωσίας μέχρι συνάντησης του χωματόδρομου Παλαιχωρίου-Συκόπετρας.  Από εκεί 
νότια κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι συνάντησης του χωματόδρομου που οδηγεί στον Άγιο Κωνσταντίνο.  Από 
εκεί δυτικά κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο. Από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του 
κυρίου δρόμου προς την Λεμεσό  μέχρι το Καλό Χωριό που είναι και το σημείο αρχής. 
Σημείωση: ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 300 ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑΣ. 

Περιοχή Α. 5 (Λιμνάτη - Καπηλειό) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από το χωριό Λιμνάτη και από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του χωματόδρομου 
που οδηγεί στον Άγιο Μάμα μέχρι συναντήσεως του πρώτου αριστερού χωματόδρομου, από εκεί δυτικά και μετά βόρεια 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσίες Σιρκώτης , Καλογήροι και Μουγκλός  μέχρι 
συνάντησης του χωματόδρομου Λιμνάτη – Αγ. Μάμα. Από εκεί βόρεια κατά μήκος του χωματόδρομου προς τον Άγιο 
Μάμα (σύνορα απαγορευμένης περιοχής Τσιλάνου) μέχρι συνάντησης δεξιού χωματόδρομου που περνά από τη 
κορυφογραμμή Ξερόορος και καταλήγει στο χωριό Καπηλειό.  Από εκεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι το Καπηλειό.  Από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του κύριου δρόμου προς Λεμεσό μέχρι συνάντησης 
του δρόμου προς το Λιμνάτη. Από εκεί δυτικά μέχρι το σημείο αρχής.     

Περιοχή Α. 6  (Γεράσα - Χάνι Χ"Πέτρου - Ποταμός Γαρύλλης - Αγία Ειρήνη -   Κορφή - Καπηλειό - Αγία 
Παρασκευή) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από το χωριό Γεράσα. Από εκεί νότια κατά μήκος του κυρίου δρόμου προς τη 
Λεμεσό μέχρι το Χάνι του Χ"Πέτρου.  Από εκεί νοτιοδυτικά  κατά μήκος του Γαρύλλη Ποταμού μέχρι τον κύριο δρόμο.  
Λεμεσού-Πλατρών από εκεί δυτικά κατά μήκος του κυρίου δρόμου Λεμεσού-Πλατρών μέχρι συνάντησης δεξιού 
χωματόδρομου που περνά πλησίον του Παρεκκλησιού της Κυράς και οδηγεί στο χωριό Κορφή.  Από εκεί βόρεια κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι την Κορφή.  Από εκεί βόρεια κατά μήκος του κυρίου δρόμου προς το 
Καπηλειό μέχρι τη συνάντηση της διασταύρωσης που οδηγεί στην Αγία Παρασκευή.  Από εκεί ανατολικά κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι συνάντησης του κυρίου δρόμου Λεμεσού - Καλού Χωριού. Από εκεί νότια κατά μήκος 
του κυρίου δρόμου μέχρι τη Γεράσα. που είναι το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α.7 (Πελένδρι - Αγ. Μάμας - Τριμίκλινη - Κάτω Αμίαντος) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 
26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από το Πελένδρι από εκεί νότια κατά μήκος του χωματόδρομου προς τον Αγ. 
Μάμα, από εκεί δυτικά κατά μήκος του κυρίου δρόμου προς τον Αγ. Μάμα μέχρι συναντήσεως του γεφυριού του 
Δημήτριου. Από εκεί νοτιοδυτικά και βόριοδυτικά κατά μήκος χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία 
Ραχόκαμπος και οδηγεί στον ασφαλτόδρομου Αγ. Μάμα-Τριμίκλινης από εκεί δυτικά κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτόδρομου μέχρι την Τριμίκλινη.  Από εκεί βόρεια κατά μήκος του κυρίου δρόμου προς τον Κάτω Αμίαντο μέχρι 
συνάντησης ασφαλτόδρομου προς το Πελένδρι.  Από εκεί ανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο 
αρχής. 

Περιοχή Α. 8 (Φοινί - Τροοδίτισσα - Πάνω Πλάτρες) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 
16/9/2018) 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από το Φοινί από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς Αγ. 
Δημήτρη μέχρι συνάντησης χωματόδρομου που οδηγεί στο παρεκκλήσι του Αγ. Γεωργίου Καπουράλλη από εκεί 
ανατολικά κατά μήκος χωματόδρομου μέχρι την Τροοδίτισσα.  Από εκεί νοτιοανατολικά κατά μήκος ασφαλτόδρομου 
προς τις Πάνω Πλάτρες μέχρι  συναντήσεως του δρόμου που μας οδηγεί στο δρόμο Πάνω Πλατρών-Τροόδος. Από εκεί 
νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι συναντήσεως του δρόμου Πάνω Πλάτρες- Τρόοδος. Από εκεί 
κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου και με νότια κατεύθυνση μέχρι τις Πάνω Πλάτρες. Από εκεί με νότια κατεύθυνση προς 
τις Κάτω Πλάτρες μέχρι συναντήσεως του δρόμου που οδηγεί στη Τροοδίτισσα. Από εκεί και με βορειοδυτική 
κατεύθυνση προς Τροοδίτισα μέχρι συναντήσεως ασφαλτόδρομου που μας οδηγεί  στις εξοχικές κατοικίες της ΔΕΟΚ. 
Από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου που περνά από τις κατοικίες της ΔΕΟΚ και ακολούθως τις εξοχικές 
κατοικίες της ΑΗΚ μέχρι συναντήσεως του ασφαλτόδρομου Πάνω Πατρών – Φοινί. Από εκεί και με δυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου μέχρι συναντήσεως του δρόμου Κάτω Πλατρών – Φοινί. Από εκεί κατά μήκος 
του πιο πάνω δρόμου με βόρεια κατεύθυνση που οδηγεί στο Φοινί που είναι το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α. 9 (Πάνω Πλάτρες - Μονιάτης - Τριμίκλινη - Λάνια - Αγ. Γεώργιος – Συλίκου – Κουκά - Πέρα Πέδι - 
Πάνω Πλάτρες - Κάτω Πλάτρες) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Η περιοχή που τα σύνορά της αρχίζουν από τις Πάνω Πλάτρες. Από εκεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του κυρίου δρόμου 
προς τη Λεμεσό διαμέσου του Μονιάτη, Σαϊττά, Τριμίκλινη, μέχρι τη διασταύρωση του δρόμου που οδηγεί στη Λάνια 
στην τοποθεσία "Τριανταφυλιά" από εκεί νοτιοανατολικά μέχρι τη Λάνια και από τη Λάνια δυτικά μέχρι συναντήσεως του 
κυρίου δρόμου Λεμεσού-Πλατρών από εκεί νότια κατά μήκος του κυρίου δρόμου Πλάτρες – Λεμεσού μέχρι τη 
συνάντηση χωματόδρομου πριν την διασταύρωση πριν το χωριό Μονάγρι (παλαιά μάνδρα αυτοκινήτων) από εκεί 
νοτιοανατολικά και νότια κατά μήκος του χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες Σχοινάς , Τξιήνα και Καμήλα και 
καταλήγει στον κύριο δρόμο Πλατρών – Λεμεσού από εκεί νότια κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου συναντήσεως 
του ασφαλτόδρομου Άλασσα – Λόφου. Από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου μέχρι 
συναντήσεως του χωματόδρομου Λόφου – Αγ. Γεωργίου Συλίκους. Από εκεί βόρεια κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τον Αγ. Γεώργιο Συλίκους. Από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος  του κύριου δρόμου Άγιος Γεώργιος 
Συλίκου – Κουκά  και από την Κουκά στο Πέρα Πεδί.  Από το Πέρα Πεδί βορειοδυτικά κατά μήκος του δρόμου που 
περνά από τον υδατοφράκτη Πέρα Πεδιού και οδηγεί στις Πάνω Πλάτρες όπου είναι και το σημείο αρχής. 
 

Περιοχή Α.10 (Καντού - Υδατοφράκτης ΄Αλασσας – Φοίνικας - Κάτω Κυβίδες - Πάνω Κυβίδες – Κολώνη – 
Βαθύρωνας – Σωτήρα - Ζανατζιά - Σούνι) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από το χωριό Καντού.  Από εκεί βόρεια κατά μήκος χωματόδρομου που 
βρίσκεται μέσα στον Κούρρη Ποταμό μέχρι συναντήσεως του πάγκου του φράγματος ΄Αλασσας από εκεί βόρεια κατά 
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μήκος ασφαλτόδρομου που οδηγεί στην ΄Αλασσα μέχρι συναντήσεως αριστερού χωματόδρομου που οδηγεί στην 
περιοχή Φοίνικας.  Από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του χωματόδρομου μέχρι το παλαιό χωριό των Κυβίδων. Από εκεί 
βορειοδυτικά και δυτικά κατά μήκος χωματόδρομου που περνά από το κοιμητήριο των Κυβίδων και καταλήγει στο κύριο 
δρόμο Κυβίδες – Άγιος Αμβρόσιος κοντά στο άγαλμα της Αγγελικής. Από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του κυρίου 
δρόμου Πάνω Κυβίδες Άγιος Αμβρόσιος μέχρι συνάντησης αριστερού χωματόδρομου σύνορα απαγορευμένης περιοχής 
που οδηγεί στην τοποθεσία Κολώνη.  Από κει νότια κατά μήκος του χωματόδρομου (σύνορα απαγορευμένης περιοχής) 
μέχρι συνάντησης της πρώτης μάντρας που βρίσκεται στο φτέρος.  Από κει νοτιοανατολικά και ανατολικά κατά μήκος 
χωματόδρομου που περνά βόρεια της περιοχής Μούτη της Περνιάς και καταλήγει στον  ασφαλτόδρομο Κυβίδες - 
Στερακόβου. Από εκεί νότια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς τη Στερακόβου μέχρι συναντήσεως αριστερού 
χωματόδρομου (πριν τον Αγ. Ακίνδυνο) που οδηγεί στην περιοχή Βαθύρωνας(δρόμος Λουτσιή). Από εκεί ανατολικά 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το παλαιό χοιροστάσιο τοποθεσία Κυπαρισσία. Από εκεί νότια κατά 
μήκος χωματόδρομου που οδηγεί στην μάνδρα του Πανίκου στη τοποθεσία Βαθύρωνα μέχρι συναντήσεως των 
συνόρων της απαγορευμένης περιοχής. Από εκεί βόρεια κατά μήκος των συνόρων της απαγορευμένης περιοχής μέχρι 
συναντήσεως του χωματόδρομου Κυβίδες – Βαθύρονας – Ζανατζίας. Από εκεί ανατολικά κατά μήκος του 
χωματόδρομου Κυβίδες – Βαθύρωνας – Ζανατζίας μέχρι συναντήσεως του πρώτου χωματόδρομου μετά το αργάκι του 
Βαθύρωνα που οδηγεί στο κοιμητήριο Ζανατζίας μέχρι συναντήσεως του ασφαλτόδρομου Ζανατζιάς- Σωτήρας. Από εκεί 
βορειοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου μέχρι συναντήσεως του κυρίου δρόμου Καντού- Κιβίδες. 
Από εκεί νότια κατά μήκος του κυρίου δρόμου μέχρι το Καντού όπου είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α.11 (Πάχνα – Πραστειό – Αυδήμου - Νέος δρόμος Λεμεσού - Πάφου - Διοικητικά όρια - Φτέρος της 
Περτίκας - Δορά)  (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από το χωριό Πάχνα, από εκεί νότια κατά μήκος του χωματοδρόμου Πάχνας –
σκυβαλότοπος –Παραμάλι μέχρι συναντήσεως του του νέου αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου. Από εκεί δυτικά κατά 
μήκος του πιο πάνω αυτοκινητοδρόμου μέχρι την πρώτη αερογέφυρα και ακολούθως βορειοδυτικά  κατά μήκος 
χωματόδρομου που οδηγεί στο δημοτικό σχολείο Αυδήμους  . Από εκεί νότια κατά μήκος του πιο πάνω κυρίου δρομου 
για Λεμεσό μέχρι το νέο δρόμο Λεμεσού - Πάφου. Από εκεί δυτικά κατά μήκος του νέου δρόμου μέχρι συναντήσεως των 
Διοικητικών ορίων Λεμεσού-Πάφου (κοντά στο Γεφύρι της Σκοτεινής).  Από εκεί βόρεια και βορειοανατολικά κατά μήκος 
των Διοικητικών ορίων  μέχρι συνάντησης του χωματόδρομου Κάτω  Αρχιμανδρίτα - Ανώγυρα.  Από εκεί ανατολικά κατά 
μήκος του χωματόδρομου αυτού μέχρι συναντήσεως της απαγορευμένης περιοχής ,από εκεί νοτιοδυτικά και ανατολικά 
κατά μήκος της απαγορευμένης περιοχής μέχρι συναντήσεως του χωματόδρομου Ανώγυρα Αρχιμαντρίτα .Από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι συναντήσεως χωματόδρομου   που περνά 
από το φτέρος της Περτίκας , από εκεί βορειοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου  μέχρι συναντήσεως 
του τρίτου αριστερού χωματόδρομου που οδηγεί στον ποταμό Χάποταμι και στο χωριό Δορά .Από εκεί βορειοανατολικά 
και βόρεια κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου περνώντας από το Χάποταμι και την  τοποθεσία Ελιά της Παναγίας 
μέχρι συναντήσεως χωματόδρομου στην τοποθεσία Κάμπος του Μελισσιού. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση μέχρι 
συναντήσεως της απαγορευμένης περιοχής του Κορτυλλά ,από εκεί με βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση κατά 
μήκος του χωματόδρομου που περνά από το υδραγωγείο το κοιμητήριο του χωριού Δορά και το παρεκκλήσι της 
Παναγίας μέχρι το χωριό Δορά .Από εκεί με βόρεια και βορειοανατολικά κατά μήκος του κυρίου Δορά – Μαλλιάς μέχρι 
συναντήσεως δεξιού χωματόδρομου σύνορα  απαγορευμένης περιοχής .Από εκεί με νότια και νοτιοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος των συνόρων της απαγορευμένης περιοχής μέχρι συναντήσεως του ασφαλτόδρομου Δορά – Ανώγυρα , από 
εκεί με νοτιοανατολική νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτόδρομου Δορά – Ανώγυρα 
μέχρι συναντήσεως του ασφαλτόδρομου Ανώγυρα-Πάχνα.  Από εκεί βόρεια κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου 
μέχρι το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α.12 (Μαλλιά - Κισσούσα - Δορά - ΄Αρσος) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 
16/9/2018) 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από την Μαλλιά, από εκεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του κυρίου δρόμου προς 
τη Λεμεσό μέχρι το γεφύρι της Κισσούσας.  Από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του ποταμού Χα-Ποτάμι μέχρι 
συναντήσεως των συνόρων της απαγορευμένης περιοχής από εκεί βόρεια κατά μήκος των συνόρων της 
απαγορευμένης περιοχής μέχρι συναντήσεως του κυρίου δρόμου Μαλλιά - Δορά. Από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του 
πιο πάνω κυρίου δρόμου μέχρι συνάντησης της διασταύρωσης του ασφαλτόδρομου που οδηγεί στην Τρόζενα.  Από εκεί 
βόρεια κατά μήκος χωματόδρομου που περνά από το σκουπιδότοπο του ΄Αρσους και καταλήγει στο ΄Αρσος.  Από το 
΄Αρσος νοτιοανατολικά κατά μήκος του κυρίου δρόμου μέχρι τη Μαλλιά που είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α. 13 (Καμινάρια – Γεφύρι της ελιάς) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 
16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Καμινάρια. Από εκεί νότια  κατά μήκος του ασφαλτόδρομου Καμινάρια – 
Γεφύρι της Ελιάς –Αγιος Νικόλαος , μέχρι συναντήσεως του πρώτου  αριστερού χωματόδρομου που οδηγεί στις 
τοποθεσίες Λόφος Κάλαμος. Από εκεί ανατολικά νοτιοδυτικά νοτιοανατολικά κατά μήκος χωματόδρομου που περνά από 
τις τοποθεσίες Λόφος Κάλαμος μέχρι συναντήσεως δεξιού χωματόδρομου που οδηγεί στην τοποθεσία Χιειροδκιά , από 
εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι συναντήσεως των ορίων του Κρατικού Δάσους 
Πάφου..  Από εκεί νοτιοδυτικά  κατά μήκος της οροθετικής γραμμής του Δάσους μέχρι συναντήσεως του Γεφυριού της 
Ελιάς.  Από εκεί βόρεια και βορειοδυτικά κατά μήκος της οροθετικής του Δάσους μέχρι συναντήσεως της προσωρινά 
απαγορευμένης περιοχής στην τοποθεσία Ρόσκολος ,από εκεί βόρεια κατά μήκος των ορίων της απαγορευμένης 
περιοχής μέχρι συναντήσεως χωματοδρόμου βόρεια του παρεκλησίου του Αγίου Βασιλείου που με ανατολική και 
νοτιοανατολική κατεύθυνση οδηγεί στο κύριο δρόμο Λεμύθου -Καμινάρια. Από εκεί με ανατολική και νοτιοανατολική 
κατεύθυνση περνώντας από την τοποθεσία Πάτσης μέχρι τον κύριο δρόμο Λεμύθου – Καμινάρια.Από εκεί με νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κυρίου  δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  

Περιοχή Α.14 (Μαθηκολώνης - Ακρούντας - Φασούλα - Σπιτάλι - Κλιμάτζιη - Αψιού) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις 
Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
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Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από τη Μαθηκολώνη.  Από εκεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του χωματόδρομου 
προς την Ακρούντα και ακολούθως συνόρων της απαγορευμένης περιοχής μέχρι τα περβόλια του Παπά.  Από εκεί 
δυτικά κατά μήκος χωματόδρομου προς της Αναστασίας μέχρι τον ασφαλτόδρομου Λεμεσού - Μαθηκολώνης από εκεί 
βόρεια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς Μαθηκολώνη μέχρι συνάντησης αριστερού χωματόδρομου προς τη 
Φασούλα (ΣΥΤΑ). Από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του χωματόδρομου και ακολούθως ασφαλτόδρομου μέχρι τη 
Φασούλα.  Από τη Φασούλα δυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου που περνά από το Σπιτάλι και καταλήγει στο κύριο 
δρόμο Λεμεσού – Αγρού.  Από εκεί βόρεια κατά μήκος του κύριου δρόμου προς τον Αγρό μέχρι συνάντησης του 
αργακιού Κλιμάτζιη.  Από εκεί βορειοανατολικά κατά μήκος του αργακιού μέχρι την Αψιού. Από την Αψιού κατά μήκος 
του ασφαλτόδρομου και ακολούθως χωματόδρομου που οδηγεί στο κοιμητήριο Αψιούς. Από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος 
των συνόρων της απαγορευμένης περιοχής μέχρι συναντήσεως χωματόδρομου την τοποθεσία Μαυρόγια (πρώην 
φάρμα φασιανών). Από εκεί νότια κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το χωριό Μαθηκολώνη που είναι και 
το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α. 15 (Καλό Χωριό - Ξυλούρικο - Μαυρίδκια - Κοθκιάμπεης) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 
26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από τη διασταύρωση του κυρίου δρόμου Λεμεσού –   Κ. Χωριού με το χωμάτινο 
δρόμο Κ. Χωριό – Άγιος Μάμας.  Από εκεί δυτικά κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι συνάντησης 
αριστερού χωματόδρομου (σύνορα απαγορευμένης περιοχής) που οδηγεί στη τοποθεσία Μαυρίδκια.  Από εκεί νότια 
κατά μήκος του χωματόδρομου προς τα Μαυρίδκια μέχρι συνάντησης του 1

ου
 αριστερού χωματόδρομου. Από εκεί 

βορειοανατολικά κατά μήκος του χωματόδρομου που περνά από τη κορυφογραμμή Κοθκιάμπεη και οδηγεί στο κύριο 
δρόμο Λεμεσού – Καλού Χωριού (πλησίον της διασταύρωσης προς Αγιο Μάμα). Από εκεί βόρεια κατά μήκος του κυρίου 
δρόμου μέχρι του σημείου αρχής.  

Περιοχή Α.16 (Σιηλοράπιας - Λύματα). (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Τα καμπίσματα της Σιηλοράπιας που είναι καλλιεργημένα και μόνο μέχρι το ορνιθοτροφείο.  

Περιοχή Α.17 (Διερώνας - Αρακαπάς - Λουβαράς) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 
16/9/2018) 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από το χωριό Διερώνα από εκεί βόρεια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς 
τον Αρακαπά μέχρι τον Αρακαπά. Από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του ποταμού και των συνόρων της απαγορευμένης 
περιοχής μέχρι συναντήσεως του αργακιού του Δασινού. Από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι 
συναντήσεως χωματόδρομου στη περιοχή Μοναστήρια που επίσης με νοτιοδυτική κατεύθυνση μας οδηγεί στον 
ασφαλτόδρομο Λουβαρα- Δασονομείο Κακομάλλη παρά το παρεκκλήσι Κυράς. Από εκεί νότια και ανατολικά κατά μήκος 
του πιο πάνω  δρόμου μέχρι συναντήσεως της διασταύρωσης του Αγίου Φώτη. Από εκεί νοτιοανατολικά μέχρι 
συναντήσεως του κυρίου δρόμου Λεμεσού – Διερώνα. Από εκεί βόρεια κατά μήκος του κυρίου δρόμου μέχρι το σημείο 
αρχής. 

Περιοχή Α. 18 (Ασγάτα – Υδατοφράκτης Καλαβασού) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 
9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των Διοικητικών συνόρων Λάρνακας –Λεμεσού στο ασφαλτόδρομο 
Καλαβασού – Ασγάτας μέχρι την Ασγάτα από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου Ασγάτας – Βάσας μέχρι 
συναντήσεως δεξιού χωματόδρομου που οδηγεί στον υδατοφράκτη της Καλαβασού. Από εκεί βορειοανατολικά κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι συναντήσεως των διοικητικών συνόρων Λεμεσού – Λάρνακας. Από εκεί 
νοτιοανατολικά κατά μήκος των Διοικητικών συνόρων μέχρι το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α. 19 (Όμοδος – Μανδριά – Διοικητικά Σύνορα Λεμεσού - Πάφου – Πέντε Ληθάρκα) (Το κυνήγι 
επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωρίο Όμοδος από εκεί βορειοανατολικά κατά μήκος του νέου δρόμου Ομόδους – 
Μανδριά μέχρι τα Μανδριά.  Από εκεί δυτικά κατά μήκος του κύριου δρόμου Μανδριά – Άγιος Νικόλαος μέχρι 
συναντήσεως χωματόδρομου κοντά στο σπιτούι του Ιππή, από εκεί βόρεια κατά μήκος χωματόδρομου μέχρι 
συναντήσεως των συνόρων του κρατικού δάσους μέχρι συναντήσεως των διοικητικών συνόρων Λεμεσού – Πάφου. Από 
εκεί νότια κατά μήκος των Διοικητικών συνόρων μέχρι συναντήσεως του ασφαλτόδρομου του Αγίου Νικολάου - Πέντε 
Ληθαρκών – Ομόδους.  Από εκεί ανατολικά και νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου μέχρι το 
σημείο αρχής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Περιοχή Α. 20 (Αγία Μαύρη - Λόφου - Συλίκου) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 
16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει την διασταύρωση του ασφαλτόδρομου που οδηγεί στην Αγία Μαύρη και το χωριό Κοιλάνι 
με τον ασφαλτόδρομο Λόφου – Πέρα Πέδι .Από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς την Αγία 
Μαύρη μέχρι συναντήσεως αριστερού χωματόδρομου που οδηγεί στο χωριό Λόφου ,από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι συναντήσεως του ασφαλτόδρομου Λόφου – Πέρα Πέδι .Από εκεί με βόρεια 
και βορειοανατολικά κατά μήκος του πιό πάνω ασφαλτόδρομου μέχρι  το σημείο αρχής.    

Περιοχή Α. 21 (Φοινικάρια - Παρεκκλησιά) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 
16/9/2018) 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από την συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί στο χωριό Παρεκκλησιά με το 
δασικό χωματόδρομο Φοινικάρια – Πραστειό Κελλακίου. Από εκεί βορειοανατολικά κατά μήκος του δασικού 
χωματόδρομου Φοινικάρια – Πραστειό μέχρι συναντήσεως χωματόδρομου που οδηγεί στο παρεκκλήσι της Αγ. Μαρίνας 
(σύνορα απαγορευμένης περιοχής). Από εκεί νοτιανατολικά  κατά μήκος των συνόρων της απαγορευμένης περιοχής 
μέχρι συναντήσεως του πρώτου  δεξιού χωματόδρομου που οδηγεί στο ασφαλτόδρομο Παρεκκλησιά –Αρμενοχώρι - 
Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λεμεσού  .  Από εκεί νότια κατά μήκος του πιο πάνω  χωματόδρομου μέχρι συναντήσεως του 
ασφαλτόδρομου Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λεμεσού - Παρεκκλησιά – .Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω ασφαλτόδρομου  μέχρι συναντήσεως του κυρίου δρόμου Κελλάκι – Παρεκκλησιά – Λεμεσός  Από εκεί 
νοτιοδυτικά, κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι συναντήσεως ασφαλτόδρομου που οδηγεί στη τοποθεσία 
Μαγκιά.  Από εκεί δυτικά, κατά μήκος του ασφαλτόδρομου και ακολούθως χωματόδρομο που οδηγεί στο χωριό 
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Αρμενοχώρι, μέχρι συναντήσεως του ασφαλτόδρομου Αρμενοχώρι – Σκοπευτήριο Λεμεσού.  Από εκεί βόρεια, κατά 
μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου και μέχρι συναντήσεως του χωματόδρομου Παρακλησιά - Φοινικάρια. 

Περιοχή A.22  (Άγιος Αμβρόσιος ) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Άγιος Αμβρόσιος κοντά στα υλικά οικοδομής του Αγίου Αμβροσίου από εκεί 
νοτιοδυτικά κατά μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί στην Αγία Ελισάβετ μέχρι συναντήσεως του Σιαπάνη ποταμού, 
από εκεί  βόρεια και βορειοδυτικά κατά μήκος του  χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία Καλόγηροι και Κατίνες 
και οδηγεί στον κύριο δρόμο Άγιος Αμβρόσιος – Πάχνα κοντά στον υποσταθμό της αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
μέχρι τον κύριο δρόμο . Από εκεί βορειοανατολικά ,ανατολικά και νοτιοανατολικά κατά μήκος του κυρίου δρόμου Πάχνα 
–Άγιος Αμβρόσιος –Λεμεσός  μέχρι  το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α.23 (Παρεκκλησιά – Μοναγρούλι – Μονή – Πύργος) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 
2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Παρεκκλησιά από εκεί βορειοανατολικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου που 
οδηγεί στον Μαζόκαμπο μέχρι συναντήσεως χωματόδρομου που με ανατολική κατεύθυνση οδηγεί στην μάντρα του 
παπά. Από εκεί ανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι συναντήσεως του χωματόδρομου Επύλας –
Πύργος. Από εκεί με βόρια και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου που οδηγεί στο χωριό Μονή 
μέχρι συναντήσεως του χωματόδρομου που οδηγεί στο σκυβαλότοπο του χωριού Μοναγρουλίου . Από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματοδρόμου περνώντας από τον σκυβαλότοπο μέχρι 
συναντήσεως του Λατομείου ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑ .Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματοδρόμου που 
οδηγεί στη τοποθεσία Βρύση του Δυόσμη μέχρι συναντήσεως των συνόρων της μόνιμης απαγορευμένης περιοχής 
Ληστοβούνου . Από εκεί  βορειοδυτικά κατά μήκος των πιο πάνω συνόρων  μέχρι συναντήσεως χωματόδρομου που 
οδηγεί στο χωριό Σανίδα. Από εκεί βορειοδυτικά και βορειανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το 
χωριό Σανιδα ,από εκεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του κυρίου δρόμου Σανίδα – Βάσα – Άσγατα μέχρι συναντήσεως 
δεξιού χωματόδρομου που οδηγεί στην τοποθεσία Χατζηκλεάνθη  στο Λατομείο ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑ του Μάκη Σαββίδη και 
τον ασφαλτόδρομο Ασγάτα – Μοναγρούλι – Μονή .Από εκεί νότια και νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου και ασφαλτόδρομου μέχρι συνάντησης του κυρίου δρόμου Ασγάτα – Μοναγρούλι – Μονή . Από εκεί 
νοτιοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω κυρίου δρόμου μέχρι το χωριό Μονή .  Από εκεί βοριοδυτικά  κατά μήκος του 
κυρίου δρόμου  Μονή – Πύργος – Παρεκκλησιά που είναι και το σημείο αρχής.    

Περιοχή Α.24 (Παρεκκλησιά) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κύριο δρόμο Παρεκκλησιάς – Κελλακίου με τη διασταύρωση του Μαζόκαμπου. 
Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου προς Κελλάκι μέχρι συναντήσεως δεξιού χωματόδρομου 
στη τοποθεσία Κόλυμπος που με ανατολική κατεύθυνση μας οδηγεί στην τοποθεσία Πεύκος. Από εκεί κατά μήκος του 
χωματόδρομου που με νότια κατεύθυνση μας οδηγεί στον ασφαλτόδρομο του Μαζόκαμπου. Από εκεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση μέχρι τη διασταύρωση που είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Β.1 (Τρόοδος) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 16/8, 2/9, 9/9, 16/9 και 23/9/2018 καθώς και 
τις Τετάρτες 29/8, 5/9, 12/9, 19/9 και 26/9/2018). 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από το Σαϊττά, από εκεί βόρεια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς τον Κάτω 
Αμίαντο μέχρι συνάντησης του αριστερού χωματόδρομου προς την "ΚΕΡΑΜΗ" από εκεί βόρεια κατά μήκος του δρόμου 
αυτού μέχρι συνάντησης του χωματόδρομου Κάτω Αμίαντος - Μέσα Ποταμός, από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος 
χωματόδρομου προς τα αναπαυτήρια της ΣΕΚ μέχρι τα αναπαυτήρια. Από εκεί κατά μήκος του ασφαλτόδρομου μέχρι 
τον Κάτω Αμίαντο διαμέσου της βρύσης που είναι προς τιμή του μ. Σάββα Σάββα. Από εκεί κατά μήκος του ποταμού του 
Αμιάντου που με βορειοδυτική κατεύθυνση μας οδηγεί στον ασφαλτόδρομο Καρβουνα – πλατεία Τροόδους παρά το 
μεταλλείο Αμιάντου. Από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω κυρίου δρόμου μέχρι τη διασταύρωση προς Πρόδρομο κοντά 
στη πλατεία του Τρόοδους. Από εκεί κατά μήκος του κυρίου δρόμου προς τον Πρόδρομο μέχρι τον Πρόδρομο, από εκεί 
νότια κατά μήκος του κύριου δρόμου προς Τροοδίτισσα τον εκδρομικό χώρο "Καμπί του Καλογήρου" από εκεί 
νοτιοδυτικά κατά μήκος του χωματόδρομου προς τον Άγιο Γεώργιο (Καπουράλλη) μέχρι συνάντησης του δασικού 
χωματόδρομου που οδηγεί προς την Τροοδίτισσα από εκεί ανατολικά κατά μήκος του κύριου δρόμου δια μέσου των 
Πλατρών και Μονιάτη μέχρι την αρχή. 
 Περιοχή Β.2 (Ποταμίτισσας - Δύμες - Χανδριά - Αγρίδια) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 16/8, 2/9, 
9/9, 16/9 και 23/9/2018 καθώς και τις Τετάρτες 29/8, 5/9, 12/9, 19/9 και 26/9/2018). 
Η περιοχή που αρχίζει από το χωριό Ποταμίτισσα, από εκεί βόρεια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου δια μέσου του 
χωριού Δύμες μέχρι τη Κυπερούντα.  Από εκεί ανατολικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς τα Χανδριά μέχρι τα 
Χανδριά.  Από τα Χανδριά νότια και νοτιοανατολικά κατά μήκος χωματόδρομου που οδηγεί στο χωριό Αγρίδια.  Από εκεί 
νότια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου που οδηγεί στη Ποταμίτισσα που είναι και το σημείο αρχής.  

Περιοχή Γ.1 (Παραμάλι) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 
30/9/2018)  
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από την αερογέφυρα που προς το χωριό Αυδήμου στο νέο αυτοκινητόδρομο 
Πάφου-Λεμεσού .Από εκεί βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου μέχρι 
συναντήσεως των ορίων  των Βρεττανικών Βάσεων, από εκεί νοτιοδυτικά δυτικά και βορειοδυτικά κατά μήκος των πιο 
πάνω ορίων μέχρι συναντήσεως του  παλαιού  δρόμο Λεμεσού – Πάφου. Από εκεί βόρεια κατά μήκος του δρόμου προς 
το χωριό Αυδήμου  μέχρι το σημείο αρχής.  

Περιοχή Γ.2 (Πεντάκωμο – Πελέτικο) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 
μέχρι τις 30/9/2018)  
 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από το χωριό Πεντάκωμο από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος 
χωματόδρομου που οδηγεί στο χωματόδρομο του Λατομείου της ΕΜΕ .Από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του δρόμου της ΕΜΕ μέχρι συναντήσεως του παλαιού σκυβαλότοπου του χωριού Πεντάκωμο ,από εκεί με 
νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου που οδηγεί στο Πελέτικο μέχρι συναντήσεως του 
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παλαιού δρόμου Λευκωσία Λεμεσός .Από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος των συνόρων της απαγορευμένης περιοχής 
μέχρι το χωριό Πεντάκωμο που είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Δ.1 (Βούναρος) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 
2/11/2018, με τη συνοδεία σκύλου.) 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από τη διασταύρωση του νέου δρόμου Λεμεσού-Πάφου με τον ασφαλτόδρομο 
που οδηγεί στο φράγμα του Κούρρη.  Από εκεί βόρεια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου μέχρι την τοποθεσία Βούναρος.  
Από εκεί βορειοανατολικά κατά μήκος χωματόδρομου που οδηγεί στη νέα βιομηχανική περιοχή μέχρι το εκτροφείο 
περδικιών.  Από εκεί νότια κατά μήκος χωματόδρομου προς τη βιομηχανική περιοχή Αγ. Συλά μέχρι συνάντησης του 
κυρίου δρόμου Λεμεσού-Πάφου.  Από εκεί δυτικά κατά μήκους του νέου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 

Περιοχή Δ. 2   (Γερμασόγειας) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 
2/11/2018, με τη συνοδεία σκύλου.) 
         Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από την συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί στην τοποθεσία Στρόγγυλος 
με το χωματόδρομο Γερμασόγεια – Σφαλαγγίωτισσα (ανατολικά του βουνού Στρόγγυλος). Από εκεί βόρεια κατά μήκος 
χωματόδρομου και ακολούθως της Απαγορευμένης περιοχής μέχρι συναντήσεως του κυρίου δρόμου προς το χωριό 
Μαθηκολώνη.  Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι συναντήσεως της 
απαγορευμένης περιοχής  του μοναστηριού της Σφαλαγγιωτίσσας ,από εκεί με βορειοδυτικά κατεύθυνση κατά μήκος της 
απογορευμένης περιοχής μέχρι το φτέρος των σπήλειων του Φλοκκά .Από εκει με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω φτέρους μέχρι συναντήσεως των συνόρων απαγορευμένης περιοχής Από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος των πιο πάνω συνόρων μέχρι συναντήσεως του κυρίου δρόμου Μαθηκολώνη –Λεμεσός. Από 
εκεί με νότιοανατολική κατεύθυνση μέχρι συναντήσεως αριστερού  χωματόδρομου που οδηγεί στην τοποθεσία Πλατιά.  
Από εκεί νοτιοδυτικά, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και ακολούθως του φτέρου της Πλατιάς μέχρι 
συναντήσεως των ηλεκτρικών καλωδίων της ΑΗΚ, από εκεί δυτικά κατά μήκος των ηλεκτρικών καλωδίων της ΑΗΚ μέχρι 
το σημείο αρχής.  

Σημείωση: ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ. 
Περιοχή Δ. 3 (Αυδήμου – Πισσούρι) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 

μέχρι τις 2/11/2018, με τη συνοδεία σκύλου.) 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από την συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί στην τοποθεσία Καλογεννάτα με 
τον παλαιό  δρόμο Πάφου - Λεμεσού Από εκεί με βορειοανατολική και νοτιοανατολική  κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω δρόμου μέχρι συναντήσεως δεξιού χωματόδρομου στη τοποθεσία Καμάρες. Από εκεί νότια και νοτιοδυτικά κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι συναντήσεως του φτέρους στην τοποθεσία Πατήματα ,από εκεί με 
βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του φτέρους και ακολούθως χωματόδρομου που οδηγεί στον παλιό 
δρόμο Λεμεσού – Πάφου που είναι και το σημείο αρχής.  

Περιοχή Δ. 4 (Μόντε Καπούτο) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 
μέχρι τις 2/11/2018, με τη συνοδεία σκύλου.) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του χωματόδρομου που οδηγεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Επιφανίου με 
τον παλαιό κύριο δρόμο Λεμεσόυ – Λευκωσίας  μέχρι συναντήσεως του παρεκκλησιού του Αγίου Επιφανίου ,από εκεί με 
ανατολική κατεύθυνση σε ευθεία γραμμή μέχρι συναντήσεως χωματόδρομου που οδηγεί στο παλαιό Μεταλλείο του 
τσιμεντοποιείου της Μονής. Από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου μέχρι συναντήσεως  
της απαγορευμένης περιοχής  του Τσιμεντοποιείου Μονής.  Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος των συνόρων 
της απαγορευμένης περιοχής και βόρεια  κατά μήκος ασφαλτόδρομου μέχρι τον παλαιό δρόμο Λεμεσού – Λευκωσίας.  
Από εκεί ανατολικά κατά μήκος του παλαιού δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.    

 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Περιοχή Α.1 (Αγίου Θεοδώρου – Κοφίνου) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 
16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την Αλαμινό. Από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου (σύνορα 
απαγορευμένης Κοπρού) προς το ΧΑΙ ΧΙΛΛ μέχρι το σημείο συμβολής με το χωματόδρομο ο οποίος ενώνει το ΧΑΙ ΧΙΛΛ 
με την περιοχή Στεφάνια. Από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου μέχρι τον Άγιο Θεόδωρο. Από εκεί 
βορειοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς τον Δοριφορικό Σταθμό ( δρόμος Κοιμητηρίου Αγίου Θεοδώρου) 
μέχρι τον Δοριφορικό Σταθμό. Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς Χοιροκοιτία ( 
κέντρο Όαση) στον παλαιό δρόμο Λεμεσού-Λ/σιας. Από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς το 
σταθμό Σκαρίνου στον παλαιό δρόμο Λεμεσού-Λ/σιας και  από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του παλαιού 
δρόμου προς Λευκωσία μέχρι την Κοφίνου. Από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του δρόμου προς Αλαμινό όπου 
και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α.2 (Λευκάρων – Κόρνου - Δελίκηπου) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 
16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την Σκαρίνου και προχωρεί Βορειοδυτικά κατά μήκος του δρόμου προς Λεύκαρα και εν 
συνέχεια Βαβατσινιά από εκεί προχωρεί Ανατολικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς Κυπροβάσα έως τα όρια της 
Επαρχίας Λάρνακας  με την επαρχία Λευκωσίας . Από εκεί προχωρά βορειοανατολικά κατά μήκος των πιο πάνω ορίων  
μέχρι τον νέο αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού , βόρεια του χωριού Κόρνος .Από εκεί προχωρεί νότια κατά μήκος 
του νέου αυτοκινητόδρομου μέχρι την Σκαρίνου όπου και το σημείο αρχής . 

Περιοχή Α.3 (Μαρί – Καλαβασούς – Ορά – Οδούς - Βαβατσινιάς - Χοιροκοιτίας) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις 
Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
 Το όριο της περιοχής αρχίζει από την αερογέφυρα Αγ.Γεωργίου  Αλαμάνου στον νέο Αυτοκινητόδρομο Λευκωσία 
Λεμεσού (σύνορα Λάρνακας- με την επαρχία Λεμεσού ) και προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του ορίου της Επαρχίας 
Λάρνακας με την επαρχία Λεμεσού , μέχρι τα Εξωβούνια  Δασικό ορόσημο 3 και όρια Λεμεσού / Λάρνακας στον 
αγροτικό δρόμο Ακαπνούς – Λάγειας. Από εκεί προχωρεί βόρεια κατά μήκος του πιο πάνω  ορίου μέχρι  τον 
ασφαλτόδρομο Οράς προς Ακαπνού και τα όρια της επαρχίας Λάρνακας – Λεμεσού. Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά 
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κατά μήκος του πιο πάνω ορίου μέχρι την Οδού και τα όρια της επαρχίας Λάρνακας - Λευκωσίας. Στην συνεχεία 
προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω ορίου μέχρι τον αγροτικό δρόμο Κυπροβάσας/Βαβατσινιάς και από 
εκεί προχωρεί νότια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς Βαβατσινιά. Από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του 
δρόμου προς Παναγία του Κουμνιού ( Σύνορα απαγορευμένης ) μέχρι τον ποταμό Λάζαρο. Από εκεί προχωρεί 
νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι την Παναγία της Αγάπης του χωριού Βάβλα. από εκεί προχωρεί 
βόρεια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς το σκυβαλλότοπο Λευκάρων μέχρι τον ασφαλτόδρομο Βαβατσινιάς –
Λευκάρων. Στη συνέχεια προχωρεί Νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου έως τα Λέυκαρα και στη συνέχεια 
πάλι νοτιοανατολικά κατά μήκος του ιδίου δρόμου μέχρι τη Σκαρίνου. Στη συνέχεια από τη Σκαρίνου προχωρεί 
νοτιοδυτικά κατά μήκος του νέου αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας- Λεμεσού μέχρι την αερογέφυρα παρά το Μαρί όπου και 
το σημείο αρχής.  
Σημείωση: (1) Απαγορεύεται το κυνήγι στο τετράγωνο Βαβατσινιάς/Παναγιάς Κουμνιού/ποταμό Λάζαρο/Παναγίας 
αγάπης/ σκυβαλλότοπο Λευκάρων –Βαβατσινιάς.  

Περιοχή Α.4 (Αλεθρικού – Σταυροβουνίου – Πυργών - Αγ. Αννάς- Κόσιης) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 
19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Καλό χωριό και προχωρεί νότια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου  και εν συνέχεια 
αγροτικού δρόμου προς το γεφύρι Κλαυδιάς . Από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του νέου αυτοκινητόδρομου 
προς Κοφίνου. Από εκεί προχωρεί Βόρεια κατά μήκος του παλαιού δρόμου Λεμεσού- Λευκωσίας μέχρι τη διασταύρωση 
προς Δορυφορικό σταθμό και Μονή Γαλακτοτροφούσας. Από εκεί προχωρεί Νοτιοανατολικά κατά μήκος του αγροτικού 
δρόμου προς το κεντρικό σφαγείο Κοφίνου, περνώντας από τα δασικά ορόσημα 73 και 72 του δάσους Σταυροβουνίου. 
Στη συνέχεια κατά μήκος του ιδίου αγροτικού δρόμου που περνά βόρεια από το κεντρικό σφαγείο προχωρεί ανατολικά 
προς Αγγλισίδες περνώντας δίπλα από τα δασικά ορόσημα 46, 45, 43 και 33 (φράκτης Αγγλισίδων) . Από εκεί προχωρεί 
Βορειοανατολικά κατά μήκος του ιδίου δρόμου προς Σταυροβούνι έως το δασικό ορόσημο 25 δίπλα από τα περβόλια 
Φτωχόπουλου. Στη συνέχεια κατά μήκος του ιδίου αγροτικού δρόμου προχωρεί Βορειοδυτικά κατά μήκος της 
απαγορευμένης περιοχής Σταυροβουνίου έως τον ασφαλτόδρομο αγίας Βαρβάρας – Μονή Σταυροβουνίου. Από εκεί 
προχωρεί Βορειοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς τον παλαιό δρόμο Λεμεσού- Λευκωσίας. Στη συνέχεια 
προχωρεί Βόρεια κατά μήκος του παλαιού δρόμου προς Λευκωσία μέχρι τη διασταύρωση προς Πυργά . από εκεί 
προχωρεί ανατολικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς Πυργά και στη συνέχεια βορειοανατολικά κατά μήκος του 
ασφαλτόδρομου προς Ψευδά έως τη διασταύρωση και τον ασφαλτόδρομο Ψευδά-Μοσφιλωτή . Από εκεί προχωρεί 
βορειοδυτικά προς Μοσφιλωτή και στη συνέχεια από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου 
προς Λύμπια έως    τα όρια των επαρχιών Λάρνακας- Λευκωσίας μετά τα εγκαταλελειμμένα  στρατόπεδα  Μοσφιλωτής. 
Από εκεί προχωρεί Βορειοανατολικα κατά μήκος των πιο πάνω ορίων μέχρι τη Κόσιη. Από εκεί προχωρεί Νοτιοδυτικά 
κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς τα Χυτή έως τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο πριν  τα Χυτή  που οδηγεί 
αριστερά προς το αιολικό πάρκο και το δάσος της Μούττης του Ζιού . Από εκέι προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του 
πιο πάνω αγροτικού δρόμου επιστρωμένου με σκύρα προς το δάσος της Μούττης του Ζίου και τις ανεμογεννήτριες , 
περνώντας δίπλα από τον πρώτο πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών και εν συνεχεία κατά μήκος του ιδίου δρόμου 
προχωρά νοτιοανατολικά περνώντας δίπλα από το δέυτερο πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών και τη κτηνοτροφική 
περιοχή μέχρι το Καλό Χωριό όπου το σημείο αρχής.  . (Δεν επιτρέπεται το κυνήγι στην περιοχή «ΠΙΠΗΣ»)  

Περιοχή Α.5 (Αθηαίνου) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την Αθηαίνου και προχωρεί Νότιοανατολικά κατά μήκος του παλαιού δρόμου προς 
Αβδελλερό. Στη συνέχεια από το Αβδελλερό προχωρεί Νότια κατά μήκος του δρόμου έως το νέο αυτοκινητόδρομο 
Αραδίππου- Αθηαίνου. Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την διασταύρωση προς 
το παρεκκλήσι Αγίας Μαρίνας. Από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά προς Αγία Μαρίνα μέχρι τη συνάντηση σε 200 μέτρα με 
τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί αριστερά . Από εκεί προχωρεί Νοτιοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου προς την 
Αγία Μαρίνα εως τη διασταύρωση του αγροτικού δρόμου Αγίας Μαρίνας Μάλλουρας .Από εκί προχωρεί βορειοανατολικά 
κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς το Σκλίνικο περνώντας δίπλα από τον πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών και 
στη συνέχεια κατά μήκος του ιδίου δρόμου που μετατρέπεται σε ασφαλτόδρομο περνώντας δίπλα από το πράσινο 
σημείο και το εργοτάξιο σκυροδέματος Κόκο Μιξ μέχριο το νέο αυτοκινητόδρομο Αβδελλερού – Αθηαίνου. Από εκεί 
προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την Αθηναίου όπου το σημείο αρχής  

Περιοχή Α.6  (Αραδίππου - Λίμνη της Ελιάς) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις 
Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Η περιοχή που βρίσκεται αριστερά από το νέο ασφαλτόδρομο Αραδίππου- Αθηαίνου, παρά τη διαστάυρωση 
Αβδελλερού και επιτρέπεται το κυνήγι 500 μέτρα δυτικά ΜΟΝΟ στην περιοχή Λίμνη της ελιάς. 
             Περιοχή Β.1 (Λέυκαρα – Σκαρίνου) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 16/8, 2/9, 9/9, 16/9 και 23/9/2017 
καθώς και τις Τετάρτες 29/8, 5/9, 12/9, 19/9 και 26/9/2017).  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη Σκαρίνου και προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του δρόμου προς Λέυκαρα και στη 
συνέχεια από εκεί προχωρεί βόρεια προς φράκτη Λευκάρων μέχρι τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο στην περιοχή 
Σταυρόπευκος  (σύνορα απαγορευμένης Λευκάρων) . Από εκεί προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω 
αγροτικού δρόμου προς φράκτη Διποτάμου και στη συνέχεια κατά μήκος του ιδίου δρόμου μετά το φράκτη που 
μετατρέπεται σε ασφαλτόδρομο μέχρι τη Σκαρίνου όπου το σημείο αρχής. 

Περιοχή Γ.1  (Μενεού – Περβόλια) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 
μέχρι τις 30/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Μενεού και προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του δρόμου προς παραλία  μέχρι 
τον ασφαλτόδρομο «Spíros Beach»- Φάρου Περβολιών. Από εκεί προχωρεί Νοτιοδυτικά και στη συνέχεια Βορειοδυτικά 
μέχρι το χωριό  Περβόλια. Από εκεί προχωρεί Βορειοανατολικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς το Μενεού  όπου 
και το σημείο αρχής. Απαγορεύεται το κυνήγι νοτιοδυτικά της περιοχής όπου υπάρχουν κατοικίες (η περιοχή θα είναι 
σηματοδοτημένη με πινακίδες). 

Περιοχή Γ.2  (Κιβισίλι - Μαζωτού) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι 
τις 30/9/2018) 
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Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον παραλιακό δρόμο Κιτίου- Ζυγίου στο σημείο που συμβάλει η διασταύρωση προς 
το χωριό Μαζωτός. Από εκεί προχωρεί Βορειοδυτικά μέχρι τον Μαζωτό. Στη συνέχεια από εκεί προχωρεί 
Βορειοανατολικά κατά μήκος  του αγροτικού δρόμου προς Κιβισίλι δια μέσου της νέας κτηνοτροφικής περιοχής Μαζωτού  
, διαπερνώντας από τον ποταμό Ξερόπουζο συνεχίζει Βόρεια κατά μήκος του ιδίου αγροτικού δρόμου έως το Κιβισίλη. 
Από εκεί προχωρεί Νοτιοανατολικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς τη διαστάυρωση Κιβισιλίου επί του 
ασφαλτόδρομου Κιτίου- Ζυγίου. Από εκεί προχωρεί Νοτιοδυτικά κατά μήκος του δρόμου προς Ζύγι μέχρι τη 
διαστάυρωση προς Μαζωτό όπου το σημείο αρχής. 

Περιοχή Γ.3 (Αλαμινού Λατούρου - Αγ. Θεοδώρου) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από 
τις 26/8/2018 μέχρι τις 30/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση προς Αλαμινό (Ξυλογέφυρο) που βρίσκεται επί του δρόμου Κιτίου-
Ζυγίου.  Από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά προς Ζύγι μέχρι τη διαστάυρωση προς τη περιοχή Ακόνια που βρίσκεται λίγο 
μετά από τον οικισμό Φιλιμένης στη μεγάλη στροφή του δρόμου. Από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του 
αγροτικού δρόμου προς τα Ακόνια και στη συνέχεια κατά μήκος του ιδίου αγροτικού δρόμου προς Αλαμινό ( σύνορα 
απαγορευμένης Κοπρού) μέχρι την Αλαμινό. Από εκεί προχωρεί νότια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς 
διασταύρωση ξυλογέφυρου επί του παραλιακού δρόμου Ζυγίου – Κιτίου όπου είναι και το σημείο αρχής.   

Σημείωση.  Η περιοχή αυτή θα είναι οροθετημένη με σχετικές πινακίδες.  Απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι 
πέραν των πινακίδων αυτών.  Επίσης απαγορεύεται το κυνήγι στον οικισμό Φιλημένης. 

Περιοχή Γ. 4  (Ορόκλινης) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 
30/9/2018)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την μεγάλη αποθήκη στο σημείο που ενώνεται χωματόδρομος με τον ασφάλτινο δρόμο 
που οδηγεί από το χωριό Ορόκλινη προς το χωριό Τρούλλοι . Από εκεί με Βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι τους 
πρόποδες του βουνού που βρίσκεται δυτικά της περιοχής «Ἁλμυρός» . Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος των 
πρόποδων του βουνού μέχρι την συνάντηση με τον ποταμό «Αλμυρό» . Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του 
ποταμού μέχρι το γεφύρι που βρίσκεται στον ασφάλτινο δρόμο Τρούλλοι –Ορόκλινης παρά το μοναστήρι του Αγίου 
Γεωργίου Μαυροβούνιον . Από εκεί προχωρεί ανατολικά κατά μήκος του δρόμου Τρούλλοι-Ορόκλινη μέχρι το σημείο 
αρχής. 

Περιοχή Γ.5   (Αραδίππου – Κελλιά (Σιέμισιη) – Αβδελλερού) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και 
καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 30/9/2018)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το δρόμο Αραδίππου- Αβδελλερού  αμέσως μετά την υπόγεια γέφυρα του νέου 
αυτοκινητόδρομου Δεκέλειας – Ριζοελιάς. Από εκεί προχωρεί βόρεια  κατά μήκος του δρόμου προς Αβδελλερό. Από εκεί 
προχωρεί Νοτιοανατολικά  κατά μήκος του αγροτικού δρόμου των Ρηνιών προς Κελιά έως τη διασταύρωση με τον 
αγροτικό δρόμο που οδηγεί προς Τρούλλους. Από εκεί προχωρέι βορειοανατολικά μέχρι τους  Τρούλους.  Από εκεί 
προχωρεί νότια κατά μήκος του δρόμου προς Λειβάδια μέχρι την αερογέφυρα του αυτοκινητόδρομου Δεκέλειας – 
Ριζοελιάς πριν τα Λειβάδια. Από εκεί δυτικά κατά μήκος της περίφραξης του δρόμου μέχρι την υπόγεια γέφυρα 
Αραδίππου – Αβδελλερού όπου και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Γ.6 (Αθηαίνου) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 
30/9/2018)  
 Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κυκλικό κόμβο της βιομηχανικής περιοχής Αθηναίου και προχωρεί νοτιοανατολικά 
κατά μήκος του Νέου αυτοκινητόδρομου προς Αβδελλερό μέχρι τη συνάντηση σε 1400 μέτρα με τον ασφαλτόδρομο που 
οδηγεί δεξιά προς το εργοτάξιο σκυροδέματος Κοκο Μιξ. Από εκεί προχωρεί Νοτιοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου περνώντας δίπλα από τα Κόκο Μιξ και το πράσινο σημείο και στη συνέχεια κτά μήκος του ιδίου δρόμου που 
μετατρέπεται σε χωματόδρομο προχωρεί νότια προς το Σκλίνικο περνώντας ΄δίπλα από τον πυρήνα απελευθέρωσης 
περδικιών μέχρι τη διασταύρωση με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί προς το παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας. Από εκεί 
προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου και εν συνεχεία ασφαλτόδρομου προς τον αρχαίο οικισμό 
Μάλλουρα και στη συνέχεια από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου περνώντας δίπλα από την 
περιοχή Βούγιες μέχρι  το δρόμο Αθηάινου – Λευκωσίας ( δρόμος κυπαρισσιών) ακολούθως προχωρεί βορειοανατολικά 
κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τον κυκλικό κόμβο βιομηχανικής  Αθηαίνου όπου και το σημείο αρχής. 
(εξαιρουμένου της βιομηχανικής περιοχής Αθηάινου ) 

Περιοχή Γ.7   (Κίτι – κυνηγετικό πάρκο.) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 
26/8/2018 μέχρι τις 30/9/2018)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Κίτι και προχωρεί Νοτιοδυτικά  κατά μήκος του δρόμου προς το νέο κοιμητήριο 
Κιτίου (σύνορα απαγορευμένης περιοχής) μέχρι τη διασταύρωση με το γεφύρι του ποταμού Τρύμιθου . Από εκεί 
προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του δρόμου προς τον ασφαλτόδρομο Μαζωτού-Κιτίου. Από εκεί προχωρεί 
Βορειοανατολικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου μέχρι το Κίτι όπου και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Γ.8   (Ορόκλινη GO-Karts) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 
μέχρι τις 30/9/2018)  
 Το όριο της περιοχής αρχίζει από την Ορόκλινη και προχωρεί βόρεια κατά μήκος του δρόμου προς Τρούλλους μέχρι να 
συναντήσει τον αγροτικό δρόμο ( σύνορα απαγορευμένης) που οδηγεί στα GO-Karts. Από εκεί βορειοανατολικά κατά 
μήκος του δρόμου προς Πύλα που περνά δίπλα από την αντιαρματική τάφρο μέχρι τον αγροτικό δρόμο Πύλας-
Οροκλινης. Από εκεί δυτικά κατά μήκος του δρόμου αυτού σύνορα της νέας απαγορευμένης της έδρας (Κουτσοπέτρι)  
μέχρι την Ορόκλινη όπου και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Γ. 9 (Αλαμινού - Μαζωτού (Βενετός) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 
26/8/2018 μέχρι τις 30/9/2018)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον παραλιακό δρόμο Κιτίου-Ζυγίου στο σημείο όπου συμβάλλει η διασταύρωση προς 
Αλαμινό (ξυλογέφυρα) . Από εκεί προχωρεί Βορειοδυτικά κατά μήκος του δρόμου μέχρι την Αλαμινό και στη συνέχεια 
Ανατολικά κατά μήκος του δρόμου προς Μαζωτό μέχρι το κοινοτικό γήπεδο Μαζωτού. Από εκεί προχωρεί Νότια κατά 
μήκος του δρόμου προς τον παραλιακό δρόμο Κιτίου-Ζυγίου. Στη συνέχεια από εκεί προχωρεί Νοτιοδυτικά κατά μήκος 
του δρόμου προς Ζύγι μέχρι τη διασταύρωση  προς Αλαμινό όπου και το σημείο αρχής. 
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Περιοχή Γ.10 (Αγ. Θεοδώρου - Τζιναρωτός) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 
26/8/2018 μέχρι τις 30/9/2018)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον ασφαλτόδρομο Αγίου Θεοδώρου, παραλίας Πεντασχοίνου, στο σημείο όπου 
συμβάλλει ο ασφαλτόδρομος (περιοχή Πλατί), που οδηγεί προς την περιοχή Τζιναρωτός. Από εκεί προχωρεί 
Νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου προς τον Τζιναρωτό (σύνορα απαγορευμένης), μέχρι το 
τέρμα του ασφαλτόδρομου. Από εκεί προχωρεί Βορειοανατολικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου που είναι συνέχεια 
του ασφαλτόδρομου προς την περιοχή Μαγιές- Χαι Χιλλ., μέχρι την συνάντηση με την απαγορευμένη περιοχή του 
υψώματος του οικισμού Τσιναροτού. Από εκεί προχωρεί βόρεια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου και της ανατολικής 
πλευράς της απαγορευμένης περιοχής του Τσιναροτού μέχρι την συνάντηση   με την αντιπυρική ζώνη στην τοποθεσία 
Καφκαλιά του Τερατσουθκιού. Από εκεί προχωρεί Βορειοανατολικά κατά μήκος της αντιπυρικής ζώνης προς την περιοχή 
Σκαμίνου, μέχρι το αργάκι της Σκαμίνου, πλησίον του περιφραγμένου εξοχικού σπιτιού του στρατηγού. Από εκεί 
προχωρεί Νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τον παραλιακό ασφαλτόδρομο Κιτίου- Ζυγίου στην 
περιοχή Λαξιά του Χατζηκαρούλλα . Από εκεί προχωρεί Νοτιοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς Ζύγι, μέχρι 
τη διαστάυρωση προς Άγιο Θεόδωρο στον Πεντάσχοινο. Από εκεί προχωρεί Βορειοδυτικά, κατά μήκος του 
ασφαλτόδρομου προς Άγιο Θεόδωρο έως τη διασταύρωση με τον ασφαλτόδρομο που οδηγεί Τζιναρωτό όπου και το 
σημείο αρχής. 

Σημείωση: Η περιοχή αυτή θα είναι οριοθετημένη με σχετικές πινακίδες 
Περιοχή Γ. 11 (Κλαυδιάς – Καλού χωριού) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 

26/8/2018 μέχρι τις 30/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το γεφύρι Κλαυδιάς στον παλαιό δρόμο Λάρνακας Κοφίνου και προχωρεί βόρεια κατά 
μήκος του ποταμού Τρίμυθου μέχρι τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο στην περιοχή Κολιόγκρεμος που οδηγεί στο 
Καλό Χωριό. Από εκεί προχωρεί βόρεια κατά μήκος του πιο πάνω αγροτικού δρόμου προς το παρατηρητήριο 
Κουζούλας μέχρι τη συνάντηση με τον ασφαλτόδρομο που οδηγεί προς καλό Χωριό και Αγία Άννα και στη συνέχεια 
προχωρεί ανατολικά προς Καλό χωριό . στη συνέχεια από το Καλό χωριό προχωρεί Νότια κατά μήκος του 
ασφαλτόδρομου και εν συνέχεια αγροτικού δρόμου προς το γεφύρι κλαυδιάς όπου και το σημείο αρχής.   

Σημείωση Συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής «Περβολούθκια» Καλού Χωριού. 
Περιοχή Γ.12 (Αγ. Θεοδώρου - Γαλευτήρκα) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 

26/8/2018 μέχρι τις 30/9/2018)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον ασφαλτόδρομο Αγ. Θεωδόρου – παραλίας Τσιναρότου από το σημείο όπου 
συμβάλλει ο αγροτικός δρόμος που οδηγεί προς την κεραία της Α.Τ.Η.Κ ( σύνορα απαγορευμένης περιοχής) από εκεί 
προχωρεί βόρεια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς την περιοχή Γαλευτίρκα περνώντας από την κεραία και στην 
συνέχεια έως το περιφραγμένο περιβόλι Παπαιακώβου  σε ένα περίπου χιλιόμετρο. Από εκεί προχωρεί νοτιοανατολικά 
περνώντας δίπλα από την περίφραξη του περβολιού μέχρι την συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στο 
ύψωμα του οικισμού ‘’Τσιναροτός’’. Από εκεί προχωρεί νότια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου έως την συνάντηση με 
τον αγροτικό δρόμο Τσιναρωτού – Αγ.Θεωδόρου (σύνορα Απαγορευμένης). Από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος 
του αγροτικού αυτού δρόμου που στην συνέχεια μετατρέπετε σε ασφαλτόδρομο μέχρι την διασταύρωση προς την κεραία 
όπου είναι και το σημείο αρχής.    

Σημείωση: Η περιοχή αυτή θα είναι οριοθετημένη με σχετικές πινακίδες 
Περιοχή Γ.13 (Περβόλια - παραλία) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 

μέχρι τις 30/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον νέο παραλιακό ασφαλτόδρομο Περβολιών –Μαζωτού και προχωρεί Νότια κατά 
μήκος του δρόμου προς παραλία ( οδός Αικατερίνης) . Στη συνέχεια από την παραλία προχωρεί δυτικά κατά μήκος της 
ακτογραμμής μέχρι τη συνάντηση με τις εκβολές του ποταμού Τρύμιθου . Από εκεί προχωρεί βόρεια κατά μήκος του πιο 
πάνω ποταμού μέχρι τον νέο παραλιακό ασφαλτόδρομο Μαζωτου-Περβολιών . Από εκεί προχωρεί ανατολικά κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.     

Περιοχή Δ.1  (Δρομολαξιά – Κίτι – Τερσεφάνου) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 
26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018, με τη συνοδεία σκύλου.) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον συγκοινωνιακό κόμβο Καλού Χωριού και προχωρεί νότια κατά μήκος του δρόμου 
προς αερολιμένα μέχρι τη διασταύρωση προς Δρομολαξιά. Από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του δρόμου μέχρι τη 
Δρομολαξιά  και στη συνέχεια νοτιοδυτικά κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί Κίτι και στη συνέχεια Βορειοδυτικά κατά 
μήκος του δρόμου μέχρι το Τερσεφάνου. Από εκεί βόρεια κατά μήκος του δρόμου προς διασταύρωση Κλαυδιάς στον 
παλαιό δρόμο Λάρνακας – Κοφίνου. Από εκεί ανατολικά κατά μήκος του παλαιόυ δρομου προς Λάρνακα, μέχρι τον 
κυκλικό κόμβο Καλού χωριού όπου και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Δ.2 (Κιβισίλι – Τερσεφάνου) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 
μέχρι τις 2/11/2018, με τη συνοδεία σκύλου.) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Κιβισίλι  και προχωρεί Ανατολικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς 
Τερσεφάνου από την περιοχή ¨Νερουπιές¨ και τις  δεξαμενές λυμμάτων. Στη συνέχεια από εκεί προχωρεί ανατολικά 
προς Τερσεφάνου κατά μήκος του αγροτικού δρόμου που περνά δίπλα από το Κοινοτικό Στάδιο. Στη συνέχεια από το 
Τερσεφάνου προχωρεί  νοτιοανατολικά προς Κίτι μέχρι την διασταύρωση με τον δρόμο Κιτίου –Μαζωτού. Από εκεί 
προχωρεί νοτιοδυτικά προς Μαζωτό μέχρι την συνάντηση με το γεφύρι του ποταμού Πόυζη . Στη συνέχεια από εκεί 
προχωρεί  βόρεια κατά μήκος του ποταμού προς Κιβισίλι έως τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο που διασχίζει τον πιο 
πάνω ποταμό στην περιοχή Καυκαλιά του αμπελιού . Από εκεί προχωρεί δυτικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου  έως 
τον αγροτικό δρόμο Καυκαλιάς –Αμπελιού Κιβισιλίου . Από εκεί προχωρεί βόρεια κατά μήκος του πιο άνω αγροτικού 
δρόμου έως τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο Μαζωτού ( Αγίου Ξενοφών ) – Κιβισιλίου. Από εκεί προχωρεί 
βορειοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το Κιβισίλι όπου και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Δ.3 (Αραδίππου - Παναγίας Αμπελιών) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 
26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.) 
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Το όριο της περιοχής αρχίζει από την αερογέφυρα του νέου αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Λευκωσίας παρά την εκκλησία 
Παναγίας των Αμπελιών και προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος της βόρειας πλευράς της περίφραξης του 
αυτοκινητοδρόμου μέχρι την υπόγεια γέφυρα του δρόμου στην περιοχή Κρεμμός του Αυτί. Από εκεί προχωρεί βόρεια και 
στη συνέχεια ανατολικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου (σύνορο πρώην απαγορευμένης ) προς τον αγροτικό δρόμο 
της καμηλόστρατας. Στη συνέχεια από εκεί προχωρεί νότια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου της καμηλόστρατας προς 
το κυνηγετικό πάρκο μέχρι τη συνάντηση με τον πρώτο αγροτικό δρόμο που οδηγεί αριστερά πριν το κυνηγετικό πάρκο. 
Από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά δίπλα από την περίφραξη των περβολιών κατά μήκος του αγροτικού αυτού δρόμου 
και στη συνέχεια νοτιοανατολικά κατά μήκος του ιδίου δρόμου προς Άγιο Κωνσταντίνο. Στη συνέχεια προχωρεί 
νοτιοδυτικά προς την αερογέφυρα του νέου αυτοκινητόδρομου δίπλα από την Παναγία των Αμπελιών όπου και το σημείο 
αρχής.  

Σημείωση Η περιοχή θα είναι σηματοδοτημένη με σχετικές πινακίδες 
Σημείωση :Εξαιρείται το περιβόλι του Ασήμι). 
Περιοχή Δ. 4  (Αλεθρικό - Αγγλισίδες - Πουπές) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 

26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Αλεθρικό και προχωρεί Νοτιοδυτικά κατά μήκος του δρόμου προς Απλάντα και στη 
συνέχεια κατά μήκος του ιδίου δρόμου μέχρι την Αναφωτία. Μετά από την Αναφωτία προχωρεί βόρεια κατά μήκος του 
δρόμου προς Αγγλισίδες. Στη συνέχεια από τις Αγγλισίδες προχωρεί Βορειοανατολικά κατά μήκος του παλαιού δρόμου 
Κοφίνου-Λάρνακας προς Αλεθρικό όπου και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Δ. 5 (Αραδίππου - Καλό Χωριό - Άης Μάμας) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά 
από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Καλό Χωριό και προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς 
Αραδίππου μέχρι τη συνάντηση σε 200 μέτρα  με τον ασφαλτόδρομο που οδηγεί δεξιά προς την νέα οικιστική περιοχή 
και τον νέο αυτοκινητόδρομου Ριζοελιάς-κόμβου Καλού Χωριού. από εκεί προχωρεί ανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου που στη συνέχεια μετατρέπεται σε χωματόδρομο έως την υπόγεια γέφυρα του δρόμου Ριζοελιάς-κόμβου καλού 
χωριού. Από εκεί προχωρεί νότια κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Καλού χωριού . Από εκεί 
προχωρεί βορειόδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς το καλό χωριό όπου και το σημείο αρχής.    

Περιοχή Δ. 6  (Αγ. Θεοδώρου – Mαρωνίου) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 
26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)    
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Μαρώνι και προχωρεί βόρεια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς τον 
άγιο Ανδρόνικο περνώντας δίπλα από το κοινοτικό γήπεδο και το κοινοτικό ντεπόζιτο Μαρωνίου, μέχρι τη διασταύρωση 
πριν τον Άγιο Ανδρόνικο που οδηγεί δεξιά. Από εκεί προχωρεί ανατολικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς τα 
πάλαια λατομεία «Κάσινου» και στη συνέχεια μετά τα λατομεία προχωρεί νοτιανατολικά προς την περιοχή Άγιος 
Νικόλαος και την ομώνυμη ερειπωμένη εκκλησία αγίου Νικολάου  και στη συνέχεια  κατά μήκος του ιδίου αγροτικού 
δρόμου που περνά δίπλα από τα λατομεία Κριτωνή μέχρι τον αγροτικό δρόμο αναδασμού ΑΤΗΚ Πεντάσχοινού (Άγιος 
Θεόδωρος) εκκολαπτήρια Μαρωνίου . Από εκεί προχωρεί ανατολικά κατά μήκος του πιο άνω αγροτικού δρόμου 
αναδασμού μέχρι την ΑΤΗΚ στην παραλία Πεντάσχοινου και του παραλιακού ασφαλτόδρομου Αγίου Θεοδώρου-Ζυγἰου . 
Από εκεί προχωρεί Νοτιοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου μέχρι τη διασταύρωση προς Μαρώνι ( γεφύρι 
Τσάρουκκα) . Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου μέχρι το Μαρώνι όπου και το σημείο 
αρχής.   

Περιοχή Δ. 7 (Κελλιά – Αλμυρός - κτηνοτροφική Λειβαδιών) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και 
καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει  από τα Κελιά και προχωρεί βόρεια κατά μήκος του δρόμου προς Τρούλλους. Αμέσως μετά 
το κοινοτικό γήπεδο Kελιών προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς αλμυρό και λατομεία 
Γερακόμουττης μέχρι το τέρμα του ασφαλτόδρομου στους πρόποδες του βουνού της Γερακόμουττης. Από εκεί προχωρεί 
Νότια κατά μήκος τους πρόποδες του βουνού μέχρι τη συνάντηση με τον αγροτικό  δρόμο Ορόκλινης –κτηνοτροφικής 
Λιβαδιών. Από εκεί προχωρεί νότια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου που περνά δίπλα ( Βόρεια) από την κτηνοτροφική 
λιβαδιών ( σύνορα απαγορευμένης) και στη συνέχεια δυτικά κατά μήκος του ιδίου αγροτικού δρόμου ( σύνορα 
απαγορευμένης Παπασαββά) μέχρι τον ασφαλτόδρομο λιβαδιών –Κελιών παρά τη βιομηχανική περιοχή. Από εκεί 
προχωρεί βόρεια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς Κελιά όπου και το σημείο αρχής. 

Σημείωση. Απαγορεύεται το κυνήγι κοντά στο πεδίο βολής Γερακόμμουττης όπως καθορίζονται οι 
απαγορευμένες σύμφωνα με το άρθρο 50 του Νόμου Περί Προστασίας και διαχείρισης  Θηραμάτων και Άγριας Ζωής 
Νόμος 152(Ι)/του 2003. 

Περιοχή Δ. 8 (Περιοχή Παρασόλια) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 
μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το δρόμο Μαζωτού-Κιτίου στη διασταύρωση προς τον οικισμό Παρασόλια. Από εκεί 
προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του δρόμου προς Κίτι μέχρι τη συνάντηση με τον ασφαλτόδρομο (απέναντι από 
τους Σοφτάδες και τη φάρμα αγελάδων) που οδηγεί δεξιά. Από εκεί προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου (σύνορα απαγορευμένης περιοχής) που περνά νοτιοδυτικά από το κοιμητήριο Κιτίου μέχρι τον νέο παραλιακό 
δρόμο Περβολιών –Μαζωτού Από εκεί προχωρεί ανατολικά προς τον παραλιακό δρόμο Περβολιών –Φάρου ( 
συγκρότημα «ΣΟΚΟΡΙΚΙ» μέχρι τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στα οικιστικά συγκροτήματα Φρεναρίτη 
μέχρι την παραλία. Από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος της παραλίας μέχρο τη συνάντηση με τις εκβολές του 
ποταμού Πούζη ( σύνορα απαγορευμένης κέντρου Ακρογυάλι). Από εκεί Βόρεια κατά μήκος του ποταμού μέχρι το νέο 
παραλιακό δρόμο Μαζωτού- Περβολιών. Από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του δρόμου προς Περβόλια 
μέχρι τη συνάντηση με τη διασταύρωση προς τον οικισμό Παρασόλια. Από εκεί προχωρεί βόρεια κατά μήκος του δρόμου 
προς τον οικισμό και στη συνέχεια μέχρι τη διασταύρωση επί του δρόμου Μαζωτού-Κιτίου όπου και το σημείο αρχής 

Περιοχή Δ. 9 (Κλαυδιάς – ποταμού Τρύμιθου) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 
26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
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Το όριο της περιοχής αρχίζει από τα Κλαυδιά ( δίπλα από το Μουσουλμανικό κοιμητήριο) και προχωρεί ανατολικά κατά 
μήκος του αγροτικού δρόμου προς Καλό Χωριό έως τον ποταμό Τρύμιθο . από εκεί προχωρεί νοτιοανατολικά κατά 
μήκος του πιο πάνω ποταμού έως το γεφύρι Κλαυδιάς. Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του δρόμου προς 
Κλαυδιά όπου και το σημείο αρχής.    

Περιοχή Δ. 10 (Μαρί – Βασιλικό) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι 
τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση Ζυγίου και προχωρεί νότια κατά μήκος του αυτοκινητόδρομού προς 
Ζύγι . Από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του δρόμου προς Βασιλικό και στη συνέχεια κατά μήκος της 
ακτογραμμής έως τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Βασιλικού. Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του δρόμου 
μέχρι τον παλαιό δρόμο Λεμεσού –Λευκωσίας. Από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά μέχρι τη διασταύρωση Ζυγίου όπου 
και το σημείο αρχής.  

Περιοχή Δ. 11 (Αλεθρικού – Κιβισίλι - Απλάντα) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 
26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Αλεθρικό και προχωρεί Νότια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς Κιβισίλι. Στη 
συνέχεια από Κιβισίλι προχωρεί Δυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου και αμέσως μετά του αγροτικού δρόμου προς 
νέα κτηνοτροφική περιοχή Μαζωτού διαπερνώντας τον ποταμό Ξερόπουζο και αμέσως μετά την Κτηνοτροφική περιοχή 
προχωρεί βορειοδυτικά κάτα μήκος του αγροτικού δρόμου που εφάπτεται της κορυφογραμμής των Βικλόνων μέχρι τη 
συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο Αναφωτίας- Αγίας Μαύρης – Απλάντας (σύνορα απαγορευμένης περιοχής 
Απλάντας). Από εκεί προχωρεί βόρεια και στη συνέχεια βορειοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω αγροτικού δρόμου μέχρι 
τον ασφαλτόδρομο Αναφωτίας- Αλεθρικού. Από εκεί προχωρεί  βόρεια κάτα μήκος του ασφαλτόδρομου προς Αλεθρικό 
όπου και το σημείο αρχής ( η περιοχή θα είναι σηματοδοτημένη με σχετικές πινακίδες) 

Περιοχή Δ.12. (Σιεμισιή – Ρηνιά) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι 
τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από της υπόγεια γέφυρα του νέου αυτοκινητόδρομου Ριζοελιάς – Δεκέλιας  παρά την 
Αραδίππου . Από εκεί προχωρεί βόρεια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου που οδηγεί προς την  κτηνοτροφική περιοχή 
Αραδίππου μέχρι τη συνάντηση με το εργοστάσιο επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων (CYPRA – BIOENERGY) . Από εκεί 
προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς τα Ρηνιά ακολουθώντας το νοτιοανατολικό σύνορο 
της απαγορευμένης περιοχής των Ρηνιών μέχρι τα Κελιά . Από εκεί προχωρεί νότια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου 
προς λιβάδια μέχρι την αερογέφυρα του νέου αυτοκινητόδρομου Δεκέλιας – Ριζοελιάς . Από εκεί προχωρεί δυτικά κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου προς Ριζοελιά μέχρι το σημείο αρχής.  

Περιοχή Δ.13 (Αλεθρικού - Σκυβαλότοπου Κιβισιλίου) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά 
από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Αλεθρικό και προχωρεί Νοτιοανατολικά κατά μήκος του δρόμου προς Κιβισίλι και 
αμέσως μετά προχωρεί ανατολικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου  προς τη νέα κτηνοτροφική περιοχή Κιβισιλίου 
περνώντας δίπλα από τον πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών της Υπηρεσίας Θήρας μέχρι τη νέα κτηνοτροφική περιοχή 
Κιβισιλίου .Στη συνέχεια προχωρεί Νοτιοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου του αναδασμού περνώντας από το 
Κοινοτικό Ντεπόζιτο Κιβισιλίου μέχρι το Κιβισίλι. Από εκεί προχωρεί Βόρεια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς 
Αλεθρικό όπου το σημείο Αρχής. 

Περιοχή Δ. 14 (Κοφίνου – Πέυκος Πασιά) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 
26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοφίνου και προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του παλαιού δρόμου προς 
Λάρνακα μέχρι τη διασταύρωση προς Μεννόγεια . Από εκεί προχωρεί Νότια κατά μήκος του δρόμου προς Αλαμινό. Στη 
συνέχεια από αλαμινό προχωρεί Βορειοδυτικά προς Κοφίνου όπου και το σημείο αρχής. 

 Περιοχή Δ. 15 (Καμάρες – παλαιό Σκοπευτήριο - Τσιφλίκι) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και 
καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κόμβο Καλού χωριού και προχωρεί ανατολικά προς Λάρνακα μέχρι τις καμάρες . 
από εκεί προχωρεί νότια προς το παλαιό σκοπευτήριο και στη συνέχεια Νοτιοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου ( 
σύνορα απαγορευμένης αλυκής ) προς Τσιφλίκι και κτηνοτροφική Δρομολαξιάς μέχρι την υπόγεια γέφυρα του 
αυτοκινητοδρόμου αερολιμένα –κυκλικού κόμβου Καλού χωριού. Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του 
αυτοκινητοδρόμου μέχρι τον κόμβο Καλού χωριού όπου το σημείο αρχής. 

Περιοχή Δ.16  (Ζυγίου – Ψεματισμένου - Μαρί) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 
26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση προς Ζύγι στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού και προχωρεί 
βορειοανατολικά κατά μήκος του δρόμου προς Λευκωσία μέχρι την αερογέφυρα Ζυγίου.  Από εκεί πάλι βορειοανατολικά 
κατά μήκος της περίφραξης του νέου αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας μέχρι  την αερογέφυρα Ψεματισμένου.  
Από εκεί προχωρεί νότια προς Ψεματισμένο και στην συνέχεια πάλι  νότια κατά μήκος του δρόμου προς  Ζύγι. Στη 
συνέχεια από το Ζύγι προχωρεί βόρεια κατά μήκος του δρόμου προς τη διασταύρωση Ζυγίου στον παλαιό δρόμο 
Λευκωσίας –Λεμεσού όπου και το σημείο αρχής .  

 
ΠΑΦΟΥ 

Περιοχή Α. 1 (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του δρόμου Αγίου Νικολάου - Ομόδους με τα σύνορα των επαρχιών 
Λεμεσού - Πάφου, ακολουθεί τον κύριο δρόμο προς Άγιο Νικόλαο, Πραιτώρι, Φιλούσα, Αρμίνου, Άγιο Ιωάννη μέχρι την 
πινακίδα της κατοικημένης περιοχής του Αγ. Ιωάννη, από εκεί ακολουθεί το αργάκι της "Τζέρενας" μέχρι την Μαλούντα, 
από εκεί ακολουθεί τον δρόμο που περνά από την Μαλούντα  μέχρι τον ποταμό ξερό παρά τον παλιό νερόμυλο από εκεί 
με νότια κατεύθυνση ακολουθεί τον χωματόδρομο δίπλα από τον ποταμό ξερό μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο 
που συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση και περνά δίπλα από το παρατηρητήριο του τμήματος Δασών μέχρι τον δρόμο 
Βρέτσια - Κοιλίνια, από εκεί ακολουθεί τον κύριο δρόμο προς Κοιλίνια, μέχρι το χωριό Νέος Στατός/Άγιος Φώτιος 
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(Αμπελίτης), από εκεί ακολουθεί τον κύριο δρόμο προς Πενταλιά – Αμαργέτη μέχρι την διασταύρωση με τον παλιό δρόμο 
που οδηγεί  στον παλιό Στατό ακολουθεί τον παλιό δρόμο μέχρι τον παλιό Στατό. Από τον παλιό Στατό ακολουθεί τον 
χωματόδρομο προς το χωριό Λαπηθιού που περνά από την τοποθεσία ΄΄Αγία Στάζουσα,΄΄(σύνορο απαγορευμένης 
περιοχής) ΄΄Ελιές του Μυρτή΄΄ «Κάλαμος» «Περνερή» μέχρι το σύνορο της παγορευμένης περιοχής (Κανναβιούς) όπου 
ακολουθεί το σύνορο της με βορειοανατολική κατεύθυνση, μέχρι τον δρόμο Λαπηθιού - Κανναβιού. Από εκει ακολουθεί 
τον δρόμο μέχρι την Κανναβιού. Aπο εκεί τον κύριο δρόμο  Καναβιού – Αναδιού  μέχρι την Αναδιού. Απο την Αναδιού 
ακολουθεί τον δρόμο που οδηγεί στο χωριό Φύτη ( στην είσοδο του χωριού) μέχρι την Φύτη.Απο εκει ακολουθεί τον 
κύριο δρόμο Φύτη – Λάσα – Σίμου - Πόλη Χρυσοχούς μέχρι την  συμβολή του με τον παλιό δρόμο , ακολουθεί στην 
συνέχεια τον παλιό δρόμο μέχρι τον κύριο δρόμο Σίμου - Πόλη Χρυσοχούς στην τοποθεσία ΄΄κουγιούκα΄΄ και στην 
συνέχεια μέχρι τον κύριο δρόμο  Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. Απο εκεί ακολουθει τον κύριο δρόμο μέχρι την Πόλη 
Χρυσοχούς. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση ακολουθεί το δρόμο προς την Αργάκα μέχρι τη διασταύρωση του με τον 
κύριο δρόμο προς την Μακούντα, ακολουθεί τον κύριο δρόμο προς Μακούντα-Κινούσα μέχρι την οροθετική γραμμή του 
Δάσους Πάφου, ακολουθεί νοτιοανατολικά την οροθετική γραμμή του δάσους (που περνά από τα χωριά Λυσός, Αναδιού, 
Παναγιά, Βρέτσια, Άγιος Ιωάννης) μέχρι τα σύνορα Λεμεσού - Πάφου, ακολουθεί τα σύνορα μέχρι τον δρόμο προς τον 
Άγιο Νικόλαο που είναι και το σημείο αρχής. Εξαιρούνται οι απαγορευμένες περιοχές. 

Περιοχή A. 2 (Χρυσοχούς) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Κρήτου Τέρρα ακολουθεί τον κύριο δρόμο μέχρι την διασταύρωση του με τον 
κύριο δρόμο Πάφου-Κάθηκα-Πόλις Χρυσοχούς. Από εκεί ακολουθεί τον κύριο δρόμο προς την Πόλη Χρυσοχούς μέχρι το 
χωριό Προδρόμι στην συνέχεια ακολουθεί με νότια κατεύθυνση το όριο της απαγορευμένης περιοχής και περνά δίπλα 
από το Παλιό Γεφύρι της Χρυσοχούς μέχρι την διασταύρωση με τον δρόμο που οδηγεί στο χωριό Τέρρα. Ακολουθεί τον 
δρόμο προς την Τέρρα και στην συνέχεια μέχρι το χωριό Κρήτου Τέρρα που είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή A. 3 (Σουσκιού - Φασούλα) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Μαμώνια.Ακολουθεί με νοτιανατολική κατεύθυνση το δρόμο Μαμώνια – 
Αρχιμανδρίτα μέχρι τον κύριο δρόμο Κούκλια-Αρχιμανδρίτα.Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο που οδηγεί στο εξωκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου. Ακολουθεί 
το πιο πάνω χωματόδρομο που περνά από το εξωκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι το δρόμο Κούκλια-Σουσκιού.Από 
εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σύνορο της απαγορευμένης περιοχής.Ακολουθεί 
στη συνέχεια με βορειανατολική κατεύθυνση το σύνορο της απαγορευμένης μέχρι το χωριό Μαμώνια που είναι και το 
σημείο αρχής. 

Περιοχή A. 4 (N.Χωρίου) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Ν. Χωρίο και ακολουθεί με βορειοανατολική κατεύθυνση τον δρόμο που περνά από 
το κοιμητήριο ( σύνορο απαγορευμένης περιοχής) μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο δίπλα από τον ποταμό 
Πετράτη, από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση ακλουθεί τον πιο πάνω χωματόδρομο μέχρι τον δρόμο Αντρολύκου – 
Ν.Χωριου στην τοποθεσία ΄΄Λουκκωτή΄΄ (σκουπιδότοπος) .Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση ακλουθεί τον πιο πάνω 
χωματόδρομο μέχρι το Ν. Χωριό που είναι το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α.5 (Προδρόμι) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο τηεριοχής αρχίζει απο το χωριό Προδρόμι και ακολουθεί με δυτική κατεύθυνση τον κύριο δρόμο Προδρόμι –
Αντρολύκου μέχρι το πεδίο βολής Αντρολύκους απο εκει με βορειοανατολική κατεύθυνση ακολουθεί το σύνορο της 
απαγορευμένης περιοχής μεχρι την μάντρα του Δαμιανού απο εκει με ανατολική κατεύθυνση ακολουθει το δρομο του 
αναδασμού μεχρι το χωριο Προδρόμι που ειναι το σημειο αρχής. 

Περιοχή Α.6 (Χα ποτάμι) (Το κυνήγι επιτρέπεται τις Κυριακές 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 και 16/9/2018) 
Το όριο της περιοχή αρχίζει από την συμβολή του ποταμού Χα ποτάμι με τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού 
και ακολουθεί με βορειοανατολική κατεύθυνση την κοίτη του πιο πάνω ποταμού μέχρι την συμβολή του με τον 
χωματόδρομο Π.Αρχιμανδρίτας – Ανώγυρας (που οδηγεί στο φτέρος της περτίκας)  μέχρι τα διοικητικά σύνορα των 
επαρχιών   Πάφου - Λεμεσού, από εκεί με νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση ακολουθεί τα διοικητικά σύνορα των 
επαρχιών Πάφου - Λεμεσού μέχρι τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού από εκεί με δυτική κατεύθυνση ακολουθεί 
τον πιο πάνω αυτοκινητόδρομο μέχρι το σημείο αρχής. 

Περιοχή Δ. 1 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018, με τη 
συνοδεία σκύλου.) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το γεφύρι που βρίσκεται στον κύριο δρόμο Αγίας Βαρβάρας-Αξύλους στην τοποθεσία 
΄΄Κοντομέρσινα΄΄. Από εκεί ακολουθεί δυτικά την κορυφογραμμή που περνά από τον ΄΄Αετόβουνο΄΄ και στην συνέχεια με 
ανατολική κατεύθυνση μέχρι τον κύριο δρόμο Αγίας Βαρβάρας - Αξύλους, ακολουθεί τον κύριο δρόμο προς Αγία 
Βαρβάρα μέχρι το γεφύρι στην τοποθεσία ΄΄Κοντομέρσινα΄΄ που είναι και το σημείο αρχής. Ολόκληρη η περιοχή είναι 
οροθετημένη με πινακίδες. 

Περιοχή Δ. 2 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018, με τη 
συνοδεία σκύλου.) 
Tο όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Προδρόμι - Αντρολίκου με τον χωματόδρομο του 
αναδασμού που οδηγεί στο Ν.Χωρίο παρά το πεδίο βολής Αντρολίκους, από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση ακολουθεί 
τον πιο πάνω κύριο δρόμο μέχρι την συμβολή του με τον παλιό δρόμο (χωματόδρομο) Προδρόμι - Αντρολίκου δίπλα 
από το ντεπόζιτο του νερού, από εκεί με δυτική και βόρεια κατεύθυνση ακολουθεί τον πιο πάνω χωματόδρομο μέχρι την 
συμβολή του με το αργάκι από εκεί με βόρεια κατεύθυνση ακλουθεί το πιο πάνω αργάκι μέχρι την συμβολή του με τον 
δρόμο του αναδασμού που οδηγεί στο Ν.Χωριό (σύνορο απαγορευμένης περιοχής) από εκεί με ανατολική και βόρεια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. Ολόκληρη η περιοχή είναι οροθετημένη με 
πινακίδες. 

Περιοχή Δ. 3 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018, με τη 
συνοδεία σκύλου.) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή χωματόδρομου με τον κύριο δρόμο Πάφου –Αξύλους στην τοποθεσία 
‘΄λαονάρκα΄΄. από εκεί με νότια και στην συνέχεια βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι 
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που συναντά το αργάκι του ΄΄βρυσών΄΄από εκει με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου προς Αναρίτα μέχρι 
να συναντήσει τον πρώτο δεξιά χωματόδρομο που με δυτική κατεύθυνση μας οδηγεί στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Αναριτα – βιομηχανική περιοχή. Από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου με βόρεια κατεύθυνση 
που περνά από το εργοστάσιο ανακύκλωσης EURODELIA μέχρι τον κύριο δρόμο Πάφου -  Αξύλους  και από εκεί κατά 
μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 
 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
Περιοχή Γ.1 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 30/9/2018)   

Η περιοχή  ¨ΠΟΤΑΜΟΙ¨ που βρίσκεται βορειοανατολικά της Αγίας Νάπας  και θα επιτρέπεται 500 μέτρα σε ακτίνα από 
την κοίτη του ποταμού με ανατολική, δυτική και βόρεια κατεύθυνση.  

Περιοχή Γ.2 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 30/9/2018)    
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Σωτήρα. Από εκεί με Νότια κατεύθυνση κατά μήκος του ασφάλτινου δρόμου 
που οδηγεί και συμβάλλει με την  αερογέφυρα Σωτήρας- Αγίας Θέκλης. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
αυτοκινητόδρομου Αγίας  Νάπας-Ξυλοφάγου μέχρι τη συμβολή του με την αερογέφυρα ποταμού Λιοπετρίου . Από εκεί 
με βόρεια κατεύθυνση μέχρι το χωριό Λιοπέτρι. Εν συνεχεία με ανατολική και ακολούθως νότια κατεύθυνση 
ακολουθώντας τον ασφάλτινο δρόμο και ακολούθως χωμάτινο δρόμο που οδηγεί στη δεξαμενή του Τμήματος 
αναπτύξεως Υδάτων του χωριού Σωτήρας.  Ακολούθως με Νότια κατεύθυνση και σε απόσταση 600 μέτρα μέχρι τη 
συμβολή του με χωμάτινο δρόμο. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση σε απόσταση 1500 μέτρα μέχρι τη συμβολή του με 
ασφάλτινο δρόμο (παλαιός δρόμος Αγίας Θέκλης –Σωτήρας) . από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο άνω ασφάλτινου δρόμου μέχρι το χωριό Σωτήρας όπου και το σημείο αρχής.  

Περιοχή Γ 3 ( Παραλιμνίου – Αγίας Νάπας) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 
26/8/2018 μέχρι τις 30/9/2018)   
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το ράντζο των αλόγων “Moonlight” στην περιοχή Κοκκονού. Από εκεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση ακολουθώντας τον χωμάτινο δρόμο που οδηγεί στον ποταμό της περιοχής Άης Γιάννης μέχρι τη συμβολή 
του με τον χωμάτινο δρόμο πριν τον ποταμό. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση ,’μέχρι το ύψος της εκκλησίας του Άη 
Γιάννη και στη συνέχεια με νότια κατεύθυνση μέχρι το αποχετευτικό Αγίας Νάπας – Παραλιμνίου. Ακολούθως με την ίδια 
κατεύθυνση μέχρι την περιοχή Αφτελλωτός./ Στην συνέχεια με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των παρυφών 
των τοποθεσιών Αφτελλώτος , Φούρνοι και Κοκκονού μέχρι το σημείο αρχής. 

Περιοχή Γ.4  (Παραλιμνίου – Σωτήρας – Αγίας Νάπας) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά 
από τις 26/8/2018 μέχρι τις 30/9/2018)    
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Σωτήρα. Από εκεί κατά μήκος του κυρίου δρόμου Σωτήρας/Παραλιμνίου και 
με βορειοανατολική κατεύθυνση μέχρι το χωριό Παραλίμνι. Από εκεί κατά μήκος του κυρίου δρόμου Παραλιμνίου/Αγ. 
Νάπας και με νότια κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με τον χωματόδρομο παρά το καθαριστήριο Αριζόνα. Από εκεί 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και με βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με τον άλλο 
χωματόδρομο στην τοποθεσία ‘’Καταρράκτες’’. Από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με τον άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία ‘’Αρκατζιην’’. Από εκεί κατά μήκος των 
παρυφών Αρκάτζιη μέχρι τον χωματόδρομο που με νότια κατεύθυνση οδηγεί στον ασφάλτινο δρόμο Σωτήρας-Αγ. 
Βαρβάρας που βρίσκεται παρά την φάρμα Γιαννή Στέκκου και από εκεί κατά μήκος του ασφάλτινου δρόμου και μετά 
χωματόδρομου και με βόρεια κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με του  με τον χωματόδρομο που με ανατολική 
κατεύθυνση οδηγεί  στην τοποθεσία καμίνι (Καμίνι του ηλία) και προχωρώντας με την ιδία κατεύθυνση περνά από την 
τοποθεσία Δύο Τρουλιά. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του χωματόδρομου μέχρι τον παλαιό 
σκυβαλλότοπο του χωριού Αγίας Νάπας συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας «Τούμπας του βαθύ Λαξή». Από εκεί 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομού που οδηγεί στην τοποθεσία μύλοι του Φάνη. Από εκεί κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου με Νότια κατεύθυνση μέχρι τη συμβολή του με τον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας-Αγίας Θέκλης.   
. Από εκεί κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Αγ.Νάπας/Αγ.Θέκλας και με δυτική κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με 
τον κύριο δρόμο Αγ.Νάπας/ Αγ.Θέκλας (αερογέφυρας Αγ.Θέκλας).Από εκεί κατά μήκος του κύριου δρόμου Αγ.Θέκλας 
Σωτήρας και με βόρεια κατεύθυνση μέχρι το χωριό Σωτήρας όπου είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Γ.5 (Αυγόρου) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 
30/9/2018)     
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Αυγόρου . Από εκεί κατά μήκος του κύριου δρόμου Αυγόρου –Ορμίδια και με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση  μέχρι τη συμβολή του με τα όρια των βρετανικών Βάσεων . Από εκεί κατά  μήκος των ορίων 
των Βρετανικών Βάσεων και με βόρεία κατεύθυνση μέχρι τη συμβολή τους με τον ασφάλτινο δρόμο  Δασάκι Άχνας-
Αυγόρου .Από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου και με ανατολική  και ακολούθως νοτιοανατολική κατεύθυνση μέχρι 
το χωριό Αυγόρου όπου είναι και το σημείο αρχής . 

Περιοχή  Γ. 6 (Παραλιμνίου - Παναγιώτισσα) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 
26/8/2018 μέχρι τις 30/9/2018)    
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το εξωκλήσι «Παναγιώτισσα» της περιοχής Πρωτάρα . Από εκεί με δυτική κατεύθυνση 
ακολουθώντας το χωματόδρομο και στη συνέχεια με νότια κατεύθυνση προς την περιοχή «Αρκακούθκια» , ακολούθως 
με νοτιοδυτική κατεύθυνση μέχρι τη συμβολή του με το χωμάτινο δρόμο που οδηγεί στην περιοχή Άης Γιάννης . από εκεί 
με βόρειά κατεύθυνση σε απόσταση ένα χιλιόμετρο μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο. Εν συνέχεια με ανατολική 
κατεύθυνση ακολουθώντας τον πιο πάνω χωματόδρομο μέχρι το εξωκλήσι «Παναγιώτισσα» όπου και το σημείο αρχής.  
(Το κυνήγι απαγορεύεται ανατολικά προς τον ασφαλτόδρομο Αγίας Νάπας – Πρωταρά και θα είναι σηματοδοτημένη με 
σχετικές πινακίδες)  

Περιοχή Γ. 7 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 30/9/2018)    
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Φρέναρος . Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση και κατά μήκος του 
κύριου δρόμου Φρέναρος-Αγ. Γεώργιος Αχερίτου μέχρι τη κοινότητα Αγ. Γεώργιος Αχερίτου. Από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση και κατά μήκος ασφάλτινου και στη συνεχεία  χωμάτινου δρόμου μέχρι την συμβολή του με τον παλιό δρόμο 
Αγ. Νικολάου-Φρέναρος στο σημείο που συμβάλει με τα όρια των βρετανικών βάσεων .Άπο εκεί με νοτιοανατολική 
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κατεύθυνση και κατά μήκος του κύριου δρόμου Αγ. Νικολάου-Φρέναρος μέχρι την κοινότητα Φρέναρος όπου είναι και το 
σημείο αρχής. 

Περιοχή Γ.8 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 30/9/2018)    
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Αυγόρου. Από εκεί κατά μήκος του  κύριου δρόμου Αυγόρου/Φρενάρου και 
με ανατολική κατεύθυνση μέχρι το χωματόδρομο απέναντι από τη δεξαμενή του τμήματος αναπτύξεως Υδάτων .Από εκεί 
με νότια κατεύθυνση ακολουθώντας το χωμάτινο δρόμο που οδηγεί σε φάρμα με πουλερικά σε απόσταση  περίπου 2 
χιλιόμετρα. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση ακολουθώντας το χωμάτινο δρόμο μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 1200 μέτρα. Από εκεί με νότια κατεύθυνση ακολουθώντας το χωμάτινο δρόμο μέχρι τη 
συμβολή του με τον ασφάλτινο δρόμο Λιοπετρίου –Αυγόρου. Από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω ασφάλτινου δρόμου 
μέχρι το χωριό Αυγόρου όπου και το σημείο αρχής. 
  Περιοχή Γ.9 (Φρέναρος - Λιοπέτρι) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 
μέχρι τις 30/9/2018)    
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Λιοπέτρι. Από εκεί κατά μήκος του κυρίου δρόμου Λιοπετριου/Φρενάρου και 
με βόρεια κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με τον χωμάτινο δρόμο ο οποίος οδηγεί και συμβάλλει κατά μήκος των 
απαγορευτικών πινακίδων με νοτιοανατολική κατεύθυνση στον κύριο δρόμο Σωτήρας/Λιοπετρίου. Από εκεί κατά μήκος 
των απαγορευτικών πινακίδων και με νοτιοανατολική κατεύθυνση μέχρι τον κύριο δρόμο Σωτήρας/Λιοπετρίου. Από εκεί 
κατά μήκος του κυρίου δρόμου Σωτήρας/Λιοπετρίου και με δυτική κατεύθυνση μέχρι το χωριό Λιοπέτρι όπου είναι και το 
σημείο αρχής. 

Περιοχή Γ.10 (Περιοχή Αγίου Νικολάου - Αγγλικές Βάσεις ) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και 
καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 30/9/2018)    
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον χωμάτινο δρόμο που βρίσκεται Νότια των θερμοκηπίων (Σάρδαλου) . από εκεί 
κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου και με Νότια κατεύθυνση κατά μήκος τον ορίων των Βρετανικών Βάσεων 
μέχρι την συμβολή του με το τελευταίο σημείο των ορίων των Βρετανικών Βάσεων. Από εκεί κατά μήκος των ορίων των 
Βρετανικών Βάσεων και με Β/Δ κατεύθυνση μέχρι τα όρια της οικιστικής περιοχής του χωρίου Αγίου Γεωργίου Αχερίτου. 
Από εκεί κατά μήκος των πιο πανω ορίων μέχρι την συμβολή του με τον χωμάτινο δρόμο που με Δυτική κατεύθυνση 
οδηγεί στο χωρίο Αγίου Γεωργίου Αχερίτου. Από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου και με Ανατολική 
κατεύθυνση μέχρι την συμβολή με τον χωμάτινο δρόμο που βρίσκεται Νότια των θερμοκηπίων Σάρδαλου όπου είναι και 
το σημείο αρχής. 

Περιοχή Γ.11 (Ποταμός Λιοπετρίου) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 
μέχρι τις 30/9/2018)   
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την αερογέφυρα του αυτοκινητόδρομου Αγίας Νάπας – Λάρνακας (ποταμός 
Λιοπετρίου)  που οδηγεί στον ποταμό Λιοπετρίου. Από εκεί με νότια κατεύθυνση και κατά μήκος της απαγορευμένης 
περιοχής του ποταμού Λιοπετρίου μέχρι τα όρια των Βρετανικών Βάσεων . από εκεί ακολουθώντας με βορειοδυτική 
κατεύθυνση τα όρια των Βρετανικών Βάσεων μέχρι τη αερογέφυρα που οδηγεί στο χωριό Ξυλοφάγου. Ακολούθως με 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Αγίας Νάπας μέχρι τη συμβολή του με την 
αερογέφυρα του ποταμού Λιοπετρίου όπου είναι και το σημείο αρχής.  

Περιοχή Γ.12. (Άγιος Γεώργιου Αχερίτου - Φρενάρου) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά 
από τις 26/8/2018 μέχρι τις 30/9/2018)   
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Αγίου Γεώργιου Αχερίτου κατά μήκος του κυρίου δρόμου που με ανατολική 
κατεύθυνση οδηγεί στο χωριό Φρέναρος . Από εκεί με Βόρεια κατεύθυνση ακολουθώντας το ασφάλτινο δρόμο και 
ακολούθως χωμάτινο δρόμο που περνά δίπλα από το εξωκλήσι της Αγίας Ειρήνης μέχρι τα όρια της απαγορευμένης 
περιοχής κυνηγίου (ΑΑ 6628). Από εκεί με δυτική κατεύθυνση ακολουθώντας τα όρια της πιο πάνω απαγορευμένης 
περιοχής μέχρι τον ασφάλτινο δρόμο Φρενάρου Αγίου Νικολάου . Από εκεί με την ίδια κατεύθυνση ακολουθώντας τα 
όρια της απαγορευμένες περιοχής 6349 μέχρι τον κύριο δρόμο  Αγίου Γεωργίου Αχερίτου – Φρενάρου όπου και το 
σημείο αρχής.  

Περιοχή Γ.13. (Φρενάρου) (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 
30/9/2018)   
Το οριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Φρέναρος με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κυρίου δρόμου Φρενάρου - 
Αυγόρου  μέχρι τη συμβολή του με ασφάλτινο δρόμο που με βορειοανατολική κατεύθυνση οδηγεί στον κύριο δρόμο 
Αχερίτου Φρενάρου.  Από εκέι με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το χωριό Φρέναρος 
όπου και το σημείο αρχής.  

Περιοχή Δ.1 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κυκλικό κόμβο Αγίου Παντελεήμονα του χωριού Παραλίμνι .Από εκεί κατά μήκος 
του κύριου δρόμου που οδηγεί στον προφήτη Ηλία και με νοτιοανατολική κατεύθυνση  περνά από το εξωκλήσι του Αγίου 
Παντελεήμονα μέχρι τη συμβολή του με τον ασφάλτινο  δρόμο που οδηγεί στο πεδίο βολής. Από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση ακολουθώντας τον πιο άνω ασφάλτινο δρόμο σε απόσταση 500 μέτρων μέχρι τη συμβολή του με χωμάτινο 
δρόμο που με νότια κατεύθυνση οδηγεί στην περιοχή Φανός .Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση και ακολούθως νότια 
κατεύθυνση μέχρι το χωριό Αγίας Νάπας . Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση και κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Αγίας 
Νάπας –παραλιμνίου μέχρι τον κυκλικό κόμβο του χωριού παραλιμνίου . Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση 
ακλουθώντας τον αυτοκινητόδρομο Παραλιμνίου –Πρωτάρά μέχρι τον κυκλικό κόμβο Αγίου Παντελεήμονα όπου είναι και 
ο σημείο αρχής. (εξαιρούνται οι απαγορευμένες περιοχές που περικλείονται στην περιγραφή )   .  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το κυνήγι απαγορεύεται πλησίον των οικιών που βρίσκονται μεταξύ του κυρίου δρόμου που οδηγεί στο 
πεδίο βολής Φανού και της εκκλησίας Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Η περιοχή θα είναι σηματοδοτημένη με απαγορευτικές 
πινακίδες.   

Περιοχή Δ.2  (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Αυγόρου . Από εκεί κατά μήκος του κύριου δρόμου Αυγόρου –Λιοπέτρι  και 
με νοτιοανατολική κατεύθυνσή μέχρι το χωριό Λιοπέτρι. Από εκεί κατά μήκος του κύριου δρόμου Λιοπέτρι Ξυλοφάγου και 
με νοτιοδυτική κατεύθυνση μέχρι το χωριό Ξυλοφάγου .Από εκεί κατά μήκος των ορίων των βρετανικών βάσεων και με 
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βόρεια  και στην συνεχεία ανατολική κατεύθυνσή μέχρι τη συμβολή τους με τον κύριο δρόμο Ξυλοφάγου- Αυγόρου 
(τοποθεσία Λίμνες ) .Από εκεί  κατά μήκος του κύριου δρόμου Ξυλοφάγου –Αυγόρου και με βόρεια κατεύθυνση μέχρι το 
χωριό Αυγόρου οπού είναι και το σημείο αρχής . 

Περιοχή Δ.3 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κύριο δρόμο Αυγόρου – Φρενάρου με τη συμβολή του με τον χωμάτινο δρόμο 100 
μέτρα από το νεκροταφείο Αυγόρου με Νότια κατεύθυνση οδηγεί προς την περιοχή Εσπέρια και στη συνέχεια 
ακολουθώντας τα σύνορα της απαγορευμένης από την ανατολική πλευρά (Εσπέρια) μέχρι τον κύριο δρόμο Λάρνακας – 
Αμμοχώστου. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση ακολουθώντας τον πιο πάνω δρόμο μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο 
δρόμο Αγίου Γεωργίου Αχερίτου- Φρενάρου . Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση ακολουθώντας το δρόμο που οδηγεί 
στο χωριό Φρέναρος μέχρι τη συμβολή του με τον ασφάλτινο δρόμο που οδηγεί με Νότια κατεύθυνση στην εκκλησία 
Παναγία Ασπροβουνιώτισσα . Από εκεί με την ίδια κατεύθυνση ακολουθώντας τον ασφάλτινο δρόμο μέχρι τη συμβολή 
του με τον κύριο δρόμο Φρενάρου – Αυγόρου . από εκεί με δυτική κατεύθυνση ακολουθώντας τον κύριο δρόμο ΄μέχρι το 
σημείο αρχής.  

Περιοχή Δ.4 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Φρένναρος . Από εκεί κατά μήκος του κυρίου δρόμου Φρένναρος - Δερύνεια  
μέχρι το χωριό Δερύνεια . Από εκεί κατά μήκος του κυρίου δρόμου Δερύνεία -  Σωτήρα μέχρι το χωριό Σωτήρα . Από εκεί 
κατά μήκος του κυρίου δρόμου Σωτήρα – Φρεννάρου μέχρι το χωριό Φρένναρος όπου είναι και το σημείο αρχής 

Περιοχή Δ.5 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον αυτοκινητόδρομο ( Γέφυρα ποταμού Λιοπετρίου) που οδηγεί στο χωριό Αγία 
Νάπα. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση μέχρι την πρώτη έξοδο που συμβάλει με ασφαλτινό δρόμο που με βόρεια 
κατεύθυνσή οδηγεί προς το χωριό Σωτήρα ακολουθώντας τον παλαιό δρόμο Αγίας Θέκλας – Σωτήρας μέχρι το χωριό 
Σωτήρα . Από εκεί με δυτική κατεύθυνση ακολουθώντας τον κύριο δρόμο Σωτήρας – Λιοπετρίου μέχρι το χωριό Λιοπέτρι 
. Εν συνεχεία με νότια κατεύθυνση ακολουθώντας τον κύριο δρόμο που οδηγεί στη γέφυρα Λιοπετρίου – ποταμού όπου 
είναι και το σημείο αρχής.  

Περιοχή Δ.6 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Λιοπετριού. Από εκεί με νότια κατεύθυνση και κατά μήκος του παλιού 
δρόμου Λιοπέτρι – Αγ. Νάπας μέχρι την συμβολή του με τον αυτοκινητόδρομο Αγ. Νάπας- Λάρνακας (αερογέφυρα 
ποταμού Λιοπετρίου ). Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Αγ. Νάπας-Λάρνακας μέχρι 
την συμβολή του με την αερογέφυρα που οδηγεί με την ίδια κατεύθυνση στο χωριό Ξυλοφάγου . Από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση και κατά μήκος του κύριου δρόμου Ξυλοφάγου-Λιοπετριού μέχρι τη κοινότητα Λιοπετριού 
όπου είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Δ.7 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη βιομηχανική περιοχή Φρενάρου και τον ασφάλτινο δρόμο Φρενάρου-Αυγόρου που 
με δυτική κατεύθυνση οδηγεί στη συμβολή του με χωμάτινο δρόμο απέναντι από τη δεξαμενή του Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων σε απόσταση 4400 μέτρα . Από εκεί με Νότια κατεύθυνση ακολουθώντας το χωμάτινο δρόμο που οδηγεί στη 
φάρμα με πουλερικά σε απόσταση 2 χιλιόμετρα . Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση ακολουθώντας το χωμάτινο δρόμο 
μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 12090 μέτρα περίπου . Ακολούθως με νότια κατεύθυνση 
μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Αυγόρου –Λιοπετριού.  . Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση μέχρι το χωριό 
Λιοπέτρι. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση ακλουθώντας το δρόμο Λιοπετριού-Φρενάρου μέχρι τη βιομηχανική 
περιοχή Φρενάρου όπου και το σημείο αρχής. (εξαιρούνται οι απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου που περιλαμβάνονται) 

Περιοχή Δ.8 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κύριο δρόμο Σωτήρας –Δερύνειας από τον δρόμο που συμβάλλει με 
βορειοανατολική κατεύθυνση που οδηγεί στο εργοστάσιο έτοιμου σκυροδέματος «Αδελφοί Κότερου» και από εκεί με 
βόρεια κατεύθυνση ακολουθώντας το χωματόδρομο που περνά από τις παρυφές της λίμνης μέχρι τα σύνορα της 
απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου ( Βιομηχανική περιοχή Δερύνειας) και από εκεί  ακολουθώντας τα σύνορα 
απαγορευμένης με δυτική κατεύθυνση μέχρι τον κύριο δρόμο Δερύνειας-Σωτήρας. Από εκεί με Νότια κατεύθυνση 
ακολουθώντας τον πιο πάνω δρόμο μέχρι και το σημείο αρχής.  

Περιοχή Δ.9 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Αυγορου από τον κύριο δρόμο που οδηγεί στον κύριο δρόμο Λάρνακας – 
Αμμοχώστου . Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση ακολουθώντας τον πιο πάνω δρόμο μέχρι τη συμβολή του με χωμάτινο 
δρόμο (περιοχή Μεσόβουνος)  , σε απόσταση 1500 μέτρα που οδηγεί στην περιοχή Φράγμα Άχνας . Από εκεί με νότια 
κατεύθυνση ακολουθώντας τον πιο πάνω χωματόδρομο μέχρι το περιβόλι του Κουννή . Εν συνέχεια με ανατολική 
κατεύθυνση ακολουθώντας το χωμάτινο δρόμο που οδηγεί στο χωριό Αυγόρου και περνά από την Τεχνική Σχολή 
Αυγόρου μέχρι το σημείο αρχής.  

Περιοχή Δ.10 (Το κυνήγι επιτρέπεται στις 19/8/2018 και καθημερινά από τις 26/8/2018 μέχρι τις 2/11/2018.)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Φρέναρος με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του ασφάλτινου δρόμου και 
ακολούθως χωμάτινου που περνά δίπλα από το εξωκλήσι της Αγίας Ειρήνης μέχρι τα όρια της απαγορευμένης περιοχής 
με ΑΑ 6628 . Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της συγκεκριμένης απαγορευμένης περιοχής μέχρι το χωριό 
Δερύνεια . Από εκεί με δυτική κατεύθυνση ακολουθώντας το ασφάλτινο δρόμο που οδηγεί στο χωριό Φρέναρος όπου και 
το σημείο αρχής.  
 

 
 
 
(β.1). Να πυροβολεί, φονεύει, συλλαμβάνει, κατέχει και καταδιώκει, με τη συνοδεία μέχρι τεσσάρων (4) 
κυνηγετικών σκύλων, τα είδη θηραμάτων, που αναφέρονται στον Πίνακα ΙΙ, από την ανατολή μέχρι τη δύση του 
ηλίου, κάθε Κυριακή και Τετάρτη, από τις 4/11/2018 μέχρι και τις 30/12/2018, σε όλη την Κύπρο εξαιρουμένων: 

I. Των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου 
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II. Των προσωρινά απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται στο περί Προσωρινών 
Aπαγορευμένων Περιοχών Kυνηγίου, Διάταγμα του 2018. 

III. Των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 50 των περί 
Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 - 2017.  

IV. Των περιοχών σε ακτίνα 200 μέτρων από αυτοκινητόδρομους και των περιοχών σε ακτίνα 100 μέτρων από 
κύριους δρόμους.     

 
Πίνακας ΙΙ  

Α/Α Είδος Ανώτατος αριθμός 
θηραμάτων που 

μπορούν να 
θηρευτούν ή να 

κατέχονται σε μια 
κυνηγετική 
εξόρμηση 

Επιτρεπόμενη 
περίοδος 

Θήρευση με τη 
χρήση πλαστικών ή 
άλλων ομοιωμάτων.  

Θήρευση με τη 
χρήση μη 

ηλεκτρικών 
συσκευών που 

παράγουν μιμητικές 
φωνές θηραμάτων 

      1. Lepus europaeus 

Λαγός 
1 4/11/2018 – 30/12/2018 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

2. Alectoris chukar 
Πέρδικα 

4 4/11/2018 – 30/12/2018 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

3. Francolinus francolinus 
Φραγκολίνα 

1 4/11/2018 – 30/12/2018 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

4. Anas penelope 

Σφυριχτάρι 
Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

5. Anas strepera 
Φλυαρόπαπια 

Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

6. Anas crecca 
Κιρκίρι (σαρσέλα) 

Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

7. Anas platyrhynchos 
Πρασινοκέφαλη 

Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

8. Anas acuta 
Σουβλόπαπια (ψαλίδα) 

Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

9. Anas querquedula 
Σαρσέλα (καλοκαιρινή) 

Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

10. Anas clypeata 
Χουλιαράς 

Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

11. Aythya ferina 
Κυνηγόπαπια 
(σβουρδούλι) 

Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

12. Aythya fuligula 
Τσικνόπαπια 

Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

13. Anser anser 

Σταχτόχηνα 
Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

14. Anser albifrons  
Ασπρομέτωπη χήνα 

Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

15. Phasianus colchicus 
Φασιανός 

Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

17.  Coturnix coturnix 

Ορτύκι Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

18.  Fulica atra 

Φαλαρίδα (μπάλιζα), 
Καραπαττάς 

Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

19.  Lymnocryptes minimus 
Κουφομπεκάτσινα Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

20.  Gallinago gallinago 
Μπεκατσίνι Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

21.  Scolopax rusticola 
Μπεκάτσα Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 
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22.  Columba livia 

Αγριοπερίστερο Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

23.  Columba palumbus 
Φάσα Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

24.  Columba oenas 
Φασσοπέζουνο Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

25.  Streptopelia turtur 
Τρυγόνι Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 25/11/2018 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

26.  Streptopelia decaocto 
Δεκαοκτούρα Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

27.  Alauda arvensis 

Τρασιήλα Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

28.  Turdus merula 

Μαυρόπουλος ή 
Κότσυφας    

Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

29.  Turdus pilaris  
Τρυγονότσιχλα   Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

30.  Turdus philomelos  
Τσίχλα   Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

31.  Turdus iliacus   
Κοκκινότσιχλα Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

32.  Turdus viscivorus  
Τριζάρα   Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

33.  Sturnus vulgaris   
Μαυροπούλι  Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

34.  Pica pica   

Κατσικορώνα  Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

35.  Corvus monedula  
Κολιός   Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

36.  Corvus corone  
Κόρωνος   Χωρίς περιορισμό 4/11/2018 – 30/12/2018 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

 
(β.2)     Να πυροβολεί, φονεύει, συλλαμβάνει, κατέχει και καταδιώκει από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου,  

I. τα θηράματα, που αναφέρονται στον Πίνακα ΙΙ, πλην του λαγού της πέρδικας, του φασιανού και της 
φραγκολίνας, καθημερινά από τις 4/11/2018 μέχρι τις 31/12/2018, χωρίς τη συνοδεία σκύλου,  

II. Λαγούς, περδίκια και φραγκολίνες κάθε Κυριακή και Τετάρτη, από τις 4/11/2018 μέχρι τις 30/12/2018 με 
τη συνοδεία μέχρι τεσσάρων (4) κυνηγετικών σκύλων,  

στις πιο κάτω περιοχές. 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Περιοχή 1  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Κοτσιατή. Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου 
δρόμου Κοτσιάτη – Μαρκί μέχρι το Μαρκί. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωματόδορμο σε απόσταση 2300 μέτρων περίπου. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Κοτσιάτη – Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας Λεμεσού. 
Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι την κοινότητα Κοτσιάτη που είναι και το 
σημείο αρχής.      

ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
Περιοχή 1  (Δρομολαξιά – Κίτι – Τερσεφάνου)  

Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον συγκοινωνιακό κόμβο Καλού Χωριού και προχωρεί νότια κατά μήκος του δρόμου 
προς αερολιμένα μέχρι τη διασταύρωση προς Δρομολαξιά. Από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του δρόμου μέχρι τη 
Δρομολαξιά  και στη συνέχεια νοτιοδυτικά κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί Κίτι και στη συνέχεια Βορειοδυτικά κατά 
μήκος του δρόμου μέχρι το Τερσεφάνου. Από εκεί βόρεια κατά μήκος του δρόμου προς διασταύρωση Κλαυδιάς στον 
παλαιό δρόμο Λάρνακας – Κοφίνου. Από εκεί ανατολικά κατά μήκος του παλαιού δρομου προς Λάρνακα, μέχρι τον 
κυκλικό κόμβο Καλού χωριού όπου και το σημείο αρχής. 

Περιοχή 2 (Κιβισίλι – Τερσεφάνου)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Κιβισίλι  και προχωρεί Ανατολικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς 
Τερσεφάνου από την περιοχή ¨Νερουπιές¨ και τις  δεξαμενές λυμμάτων. Στη συνέχεια από εκεί προχωρεί ανατολικά 
προς Τερσεφάνου κατά μήκος του αγροτικού δρόμου που περνά δίπλα από το Κοινοτικό Στάδιο. Στη συνέχεια από το 
Τερσεφάνου προχωρεί  νοτιοανατολικά προς Κίτι μέχρι την διασταύρωση με τον δρόμο Κιτίου – Μαζωτού. Από εκεί 
προχωρεί νοτιοδυτικά προς Μαζωτό μέχρι την συνάντηση με το γεφύρι του ποταμού Πόυζη . Στη συνέχεια από εκεί 
προχωρεί  βόρεια κατά μήκος του ποταμού προς Κιβισίλι έως τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο που διασχίζει τον πιο 
πάνω ποταμό στην περιοχή Καυκαλιά του αμπελιού . Από εκεί προχωρεί δυτικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου  έως 
τον αγροτικό δρόμο Καυκαλιάς –Αμπελιού Κιβισιλίου . Από εκεί προχωρεί βόρεια κατά μήκος του πιο άνω αγροτικού 
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δρόμου έως τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο Μαζωτού ( Αγίου Ξενοφών ) – Κιβισιλίου. Από εκεί προχωρεί 
βορειοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το Κιβισίλι όπου και το σημείο αρχής. 

Περιοχή 3  (Αλεθρικό – Αγγλισίδες - Πουπές) .  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Αλεθρικό και προχωρεί Νοτιοδυτικά κατά μήκος του δρόμου προς Απλάντα και στη 
συνέχεια κατά μήκος του ιδίου δρόμου μέχρι την Αναφωτία. Μετά από την Αναφωτία προχωρεί βόρεια κατά μήκος του 
δρόμου προς Αγγλισίδες. Στη συνέχεια από τις Αγγλισίδες προχωρεί Βορειοανατολικά κατά μήκος του παλαιού δρόμου 
Κοφίνου-Λάρνακας προς Αλεθρικό όπου αι το σημείο αρχής. 

Περιοχή 4 Αραδίππου (Παναγίας Αμπελιών)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την αερογέφυρα του νέου αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Λευκωσίας παρά την εκκλησία 
Παναγίας των Αμπελιών και προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος της βόρειας πλευράς της περίφραξης του 
αυτοκινητοδρόμου μέχρι την υπόγεια γέφυρα του δρόμου στην περιοχή Κρεμμός του Αυτί. Από εκεί προχωρεί βόρεια και 
στη συνέχεια ανατολικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου (σύνορο πρώην απαγορευμένης ) προς τον αγροτικό δρόμο 
της καμηλόστρατας. Στη συνέχεια από εκεί προχωρεί νότια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου της καμηλόστρατας προς 
το κυνηγετικό πάρκο μέχρι τη συνάντηση με τον πρώτο αγροτικό δρόμο που οδηγεί αριστερά πριν το κυνηγετικό πάρκο. 
Από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά δίπλα από την περίφραξη των περβολιών κατά μήκος του αγροτικού αυτού δρόμου 
και στη συνέχεια νοτιοανατολικά κατά μήκος του ιδίου δρόμου προς Άγιο Κωνσταντίνο. Στη συνέχεια προχωρεί 
νοτιοδυτικά προς την αερογέφυρα του νέου αυτοκινητόδρομου δίπλα από την Παναγία των Αμπελιών όπου και το σημείο 
αρχής.  

Σημείωση Η περιοχή θα είναι σηματοδοτημένη με σχετικές πινακίδες 
Σημείωση :Εξαιρείται το περιβόλι του Ασήμι). 
Περιοχή 5 (Κελλιά – Αλμυρός - κτηνοτροφική Λειβαδιών)  

Το όριο της περιοχής αρχίζει  από τα Κελιά και προχωρεί βόρεια κατά μήκος του δρόμου προς Τρούλλους. Αμέσως μετά 
το κοινοτικό γήπεδο Kελιών προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς αλμυρό και λατομεία 
Γερακόμουττης μέχρι το τέρμα του ασφαλτόδρομου στους πρόποδες του βουνού της Γερακόμουττης. Από εκεί προχωρεί 
Νότια κατά μήκος τους πρόποδες του βουνού μέχρι τη συνάντηση με τον αγροτικό  δρόμο Ορόκλινης –κτηνοτροφικής 
Λιβαδιών. Από εκεί προχωρεί νότια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου που περνά δίπλα ( Βόρεια) από την κτηνοτροφική 
λιβαδιών ( σύνορα απαγορευμένης) και στη συνέχεια δυτικά κατά μήκος του ιδίου αγροτικού δρόμου ( σύνορα 
απαγορευμένης Παπασαββά) μέχρι τον ασφαλτόδρομο λιβαδιών –Κελιών παρά τη βιομηχανική περιοχή. Από εκεί 
προχωρεί βόρεια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς Κελιά όπου και το σημείο αρχής. 

Σημείωση. Απαγορεύεται το κυνήγι κοντά στο πεδίο βολής Γερακόμμουττης όπως καθορίζονται οι 
απαγορευμένες σύμφωνα με το άρθρο 50 του Νόμου Περί Προστασίας και διαχείρισης  Θηραμάτων και Άγριας Ζωής 
Νόμος 152(Ι)/του 2003. 

Περιοχή 6  (Κλαυδιάς – ποταμού Τρύμιθου) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τα Κλαυδιά ( δίπλα από το μουσουλμανικό κοιμητήριο ) και προχωρεί ανατολικά κατά 
μήκος του αγροτικού δρόμου προς Καλό Χωριό  έως τον ποταμό Τρύμιθο . από εκεί προχωρεί νοτιοανατολικά κατά 
μήκος του πιο πάνω ποταμού έως το γεφύρι Κλαυδιάς. Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του δρόμου προς 
Κλαυδιά όπου και το σημείο αρχής.    

Περιοχή 7 (Αβδελλερού – Άγιος Ιωάννης - Μαύρα) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον αγροτικό δρόμο Αβδελλερού –Κελιών γνωστός ως δρόμος των Ρηνιών . Αμέσως 
μετά το Αβδελλερό άπο το σημείο όπου συμβάλλει ο αγροτικός δρόμος που οδηγεί δεξιά προς τον φράκτη Αραδίππου ( 
σύνορα απαγορευμένης) . Από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά προς Κελιά μέχρι τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο 
που οδηγεί δεξιά προς φράκτη Αραδίππου. Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά προς το φράκτη μέχρι τη συνάντηση με τον 
αγροτικό δρόμο , σύνορα απαγορευμένης φράκτη. Από εκεί προχωρεί βόρεια προς Αβδελλερὀ μέχρι το σημείο αρχής.  

Περιοχή 8  (Παρασόλια)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το δρόμο Μαζωτού - Κιτίου στη διασταύρωση προς τον οικισμό Παρασόλια. Από εκεί 
προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του δρόμου προς Κίτι μέχρι τη συνάντηση με τον ασφαλτόδρομο (απέναντι από 
τους Σοφτάδες και τη φάρμα αγελάδων) που οδηγεί δεξιά. Από εκεί προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου (σύνορα απαγορευμένης περιοχής) που περνά νοτιοδυτικά από το κοιμητήριο Κιτίου μέχρι τον νέο παραλιακό 
δρόμο Περβολιών –Μαζωτού Από εκεί προχωρεί ανατολικά προς τον παραλιακό δρόμο Περβολιών –Φάρου ( 
συγκρότημα «ΣΟΚΟΡΙΚΙ» μέχρι τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στα οικιστικά συγκροτήματα Φρεναρίτη 
μέχρι την παραλία. Από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος της παραλίας μέχρο τη συνάντηση με τις εκβολές του 
ποταμού Πούζη ( σύνορα απαγορευμένης κέντρου Ακρογυάλι). Από εκεί Βόρεια κατά μήκος του ποταμού μέχρι το νέο 
παραλιακό δρόμο Μαζωτού- Περβολιών. Από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του δρόμου προς Περβόλια 
μέχρι τη συνάντηση με τη διασταύρωση προς τον οικισμό Παρασόλια. Από εκεί προχωρεί βόρεια κατά μήκος του δρόμου 
προς τον οικισμό και στη συνέχεια μέχρι τη διασταύρωση επί του δρόμου Μαζωτού-Κιτίου όπου και το σημείο αρχής 

Περιοχή 9 (Αλεθρικού – Κιβισίλι - Απλάντα)   
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Αλεθρικό και προχωρεί Νότια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς Κιβισίλι. Στη 
συνέχεια από Κιβισίλι προχωρεί Δυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου και αμέσως μετά του αγροτικού δρόμου προς 
νέα κτηνοτροφική περιοχή Μαζωτού διαπερνώντας τον ποταμό Ξερόπουζο και αμέσως μετά προχωρεί βοριοδυτικιά  
προς Απλάντα (σύνορα απαγορευμένης Απλάντας μέχρι τον ασφαλτόδρομο Απλάντας – Αναφωτίας. Από εκεί προχωρεί 
βόρεια  κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς Αλεθρικό όπου και το σημείο αρχής. 

Περιοχή 10 (Αλεθρικού - Σκυβαλότοπου Κιβισιλίου)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Αλεθρικό και προχωρεί Νοτιοανατολικά κατά μήκος του δρόμου προς Κιβισίλι και 
αμέσως μετά προχωρεί ανατολικά κατά μήκος του αγριοτικού δρόμου  προς τη νέα κτηνοτροφική περιοχή Κιβισιλίου 
περνώντας δίπλα από τον πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών της Υπηρεσίας Θήρας μέχρι τη νεα κτηνοτροφική περιοχή 
Κιβισιλίου.Στη συνέχεια προχωρεί Νοτιοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου του αναδασμού περνώντας από το 
Κοινοτικό Ντεπόζιτο Κιβισιλίου μέχρι το Κιβισίλι. Από εκεί προχωρεί Βόρεια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς 
Αλεθρικό όπου το σημείο Αρχής. 
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Περιοχή 11   (Κοφίνου – Πέυκος Πασιά) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοφίνου και προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του παλαιού δρόμου προς 
Λάρνακα μέχρι τη διασταύρωση προς Μεννόγεια . Από εκεί προχωρεί Νότια κατά μήκος του δρόμου προς Αλαμινό. Στη 
συνέχεια από αλαμινό προχωρεί Βορειοδυτικά προς Κοφίνου όπου και το σημείο αρχής. 
  Περιοχή 12  (Καμάρες – παλαιό Σκοπευτήριο-Τσιφλίκι) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κόμβο Καλού χωριού και προχωρεί ανατολικά προς Λάρνακα μέχρι τις καμάρες . 
από εκεί προχωρεί νότια προς το παλαιό σκοπευτήριο και στη συνέχεια Νοτιοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου ( 
σύνορα απαγορευμένης αλυκής ) προς Τσιφλίκι και κτηνοτροφική Δρομολαξιάς μέχρι την υπόγεια γέφυρα του 
αυτοκινητοδρόμου αερολιμένα – κυκλικού κόμβου Καλού χωριού. Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του 
αυτοκινητοδρόμου μέχρι τον κόμβο Καλού χωριού όπου το σημείο αρχής. 

Περιοχή 13 (Σιεμισιή – Ρηνιά)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από της υπόγεια γέφυρα του νέου αυτοκινητόδρομου Ριζοελιάς – Δεκέλιας  παρά την 
Αραδίππου . Από εκεί προχωρεί βόρεια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου που οδηγεί προς την  κτηνοτροφική περιοχή 
Αραδίππου μέχρι τη συνάντηση με το εργοστάσιο επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων (CYPRA – BIOENERGY) . Από εκεί 
προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς τα Ρηνιά ακολουθώντας το νοτιοανατολικό σύνορο 
της απαγορευμένης περιοχής των Ρηνιών μέχρι τα Κελιά . Από εκεί προχωρεί νότια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου 
προς λιβάδια μέχρι την αερογέφυρα του νέου αυτοκινητόδρομου Δεκέλιας – Ριζοελιάς . Από εκεί προχωρεί δυτικά κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου προς Ριζοελιά μέχρι το σημείο αρχής.  

 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

Περιοχή 1 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον κυκλικό κόμβο Αγίου Παντελεήμονα του χωριού Παραλίμνι .Από εκεί κατά μήκος 
του κύριου δρόμου που οδηγεί στον προφήτη Ηλία και με νοτιοανατολική κατεύθυνση και περνά από το εξωκλήσι του 
Αγίου Παντελεήμονα μέχρι τη συμβολή του με τον χωμάτινο δρόμο  παρά το μνημείο του πεσόντα  στρατιώτη 
Σκάπουλλου . Από εκεί κατά μήκος του χωμάτινου δρόμου  μέχρι απόσταση 200 μέτρα . Από εκεί κατά μήκος των 
παρυφών ¨Φτέρη του Κάμπου¨ και με νοτιοδυτική  και στην συνέχεια με βορειοδυτική κατεύθυνση  μέχρι τον κύριο δρόμο  
Παραλίμνι- Πρωτάρας . Από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου και με ανατολική κατεύθυνση μέχρι το κυκλικό 
κόμβο  Αγίου Παντελεήμονα όπου είναι και το σημείο αρχής . 

Περιοχή 2  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Αυγόρου . Από εκεί κατά μήκος του κύριου δρόμου Αυγόρου –Λιοπέτρι  και 
με νοτιοανατολική κατεύθυνσή μέχρι το χωριό Λιοπέτρι. Από εκεί κατά μήκος του κύριου δρόμου Λιοπέτρι Ξυλοφάγου και 
με νοτιοδυτική κατεύθυνση μέχρι το χωριό Ξυλοφάγου .Από εκεί κατά μήκος των ορίων των βρετανικών βάσεων και με 
βόρεια  και στην συνεχεία ανατολική κατεύθυνσή μέχρι τη συμβολή τους με τον κύριο δρόμο Ξυλοφάγου- Αυγόρου 
(τοποθεσία Λίμνες ) .Από εκεί  κατά μήκος του κύριου δρόμου Ξυλοφάγου –Αυγόρου και με βόρεια κατεύθυνση μέχρι το 
χωριό Αυγόρου οπού είναι και το σημείο αρχής . 

Περιοχή 3 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κυρίου δρόμου  Αγίου Γεωργίου Αχερίτου – Φρενάρου με τον 
ασφάλτινο δρόμο που οδηγεί στην εκκλησία Παναγία Ασπροβουνιώτισσα . Από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου  
και με νοτιοδυτική κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο (Λαρνακόστρατα) που με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση  οδηγεί στον κύριο δρόμο Φρενάρου-Αυγόρου και από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου μέχρι τη συμβολή του με αγροτικό δρόμο σε απόσταση 60 περίπου μέτρων . Από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου προχωρεί με βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι το λατομείο Ζορπάς και την προσωρινά 
απαγορευμένη περιοχή ΑΑ 6484 ( Εσπέρια) . Από εκεί κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προχωρεί βορειοδυτικά και 
στη συνέχεια ανατολικά και βόρεια μέχρι τη συμβολή με τον κύριο ασφαλτόδρομο Αγίου Γεωργίου Αχερίτου –Φρενάρου 
όπου και το σημείο αρχής. 

Περιοχή 4  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Φρένναρος . Από εκεί κατά μήκος του κυρίου δρόμου Φρένναρος - Δερύνεια  
μέχρι το χωριό Δερύνεια . Από εκεί κατά μήκος του κυρίου δρόμου Δερύνεία -  Σωτήρα μέχρι το χωριό Σωτήρα . Από εκεί 
κατά μήκος του κυρίου δρόμου Σωτήρα – Φρεννάρου μέχρι το χωριό Φρένναρος όπου είναι και το σημείο αρχής 

Περιοχή 5  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κυρίου δρόμου Λιοπέτρι – Σωτήρας με τον ασφάλτινο  δρόμο 

Σωτήρας – παλαιός δρόμος Σωτήρας –Αγίας Θέκλας  . Από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω ασφάλτινου δρόμου μέχρι τη 
συμβολή του με τον παλιό δρόμο Σωτήρας-Αγίας Θέκλας . Από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου  μέχρι τη συμβολή 
του με τον χωμάτινο δρόμο που με βορειοδυτική κατεύθυνση οδηγεί στο χωριό Λιοπέτρι σε απόσταση 1200 μέτρα . Από 
εκεί κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Λιοπέτρι-Σωτήρας . Από εκεί 
κατά μήκος του πιο πάνω κυρίου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον δρόμο Σωτήρας παλιός δρόμος Σωτήρας-Αγίας 
Θέκλας όπου είναι και το σημείο αρχής . 

Περιοχή 6  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη κοινότητα Λιοπετριού. Από εκεί με νότια κατεύθυνση και κατά μήκος του παλιού 
δρόμου Λιοπέτρι – Αγ. Νάπας μέχρι την συμβολή του με τον αυτοκινητόδρομο Αγ. Νάπας Λάρνακας. Από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Αγ. Νάπας-Λάρνακας μέχρι την συμβολή του με τα όρια των βρετανικών 
βάσεων στο χωριό Ξυλοφάγου. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση και κατά μήκος του κύριου δρόμου 
Ξυλοφάγου-Λιοπετριού μέχρι τη κοινότητα Λιοπετριού όπου είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή 7  
Όλη η περιοχή που περικλείει τη λίμνη Παραλιμνίου εξαιρουμένης της Απαγορευμένης περιοχής όπως αυτή 
περιγράφεται στο σχετικό διάταγμα για τις απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου. 



23 

 

(γ). Να πυροβολεί, φονεύει, συλλαμβάνει, κατέχει και καταδιώκει τα θηράματα, που αναφέρονται στον Πίνακα ΙΙΙ, κατά τη 
χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στο κάθε είδος, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, για τις περιοχές που 
περιγράφονται πιο κάτω, σύμφωνα με την περίοδο που καθορίζεται για κάθε περιοχή υπό τους πιο κάτω όρους. 
Πίνακας ΙΙΙ 

Α/Α Είδος 

Ανώτατος αριθμός 
θηραμάτων  

που μπορούν να 
θηρευτούν ή να 

κατέχονται  
σε μια κυνηγετική 

εξόρμηση 

Επιτρεπόμενη 
περίοδος 

Θήρευση με τη χρήση 
πλαστικών ή άλλων 

ομοιωμάτων.  

Θήρευση με τη 
χρήση μη 

ηλεκτρικών 
συσκευών που 

παράγουν μιμητικές 
φωνές θηραμάτων 

1 
Anas penelope 

Σφυριχτάρι 
Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 10/2/2019 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

2 
Anas strepera 
Φλυαρόπαπια 

Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 3/2/2019 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

3 
Anas crecca 
Κιρκίρι (σαρσέλα) 

Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 3/2/2019 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

4 

Anas 
platyrhynchos 
Πρασινοκέφαλη 

Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 3/2/2019 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

5 
Anas acuta 
Σουβλόπαπια 
(ψαλίδα) 

Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 10/2/2019 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

6 
Anas querquedula 
Σαρσέλα 
(καλοκαιρινή) 

Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 10/2/2019 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

7 
Anas clypeata 
Χουλιαράς 

Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 10/2/2019 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

8 
Aythya ferina 
Κυνηγόπαπια 
(σβουρδούλι) 

Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 3/2/2019 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

9 
Aythya fuligula 
Τσικνόπαπια 

Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 10/2/2019 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

10 
Anser anser 
Σταχτόχηνα 

Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 10/2/2019 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

11 
Anser albifrons  
Ασπρομέτωπη 
χήνα 

Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 10/2/2019 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

12 
Coturnix coturnix 
Ορτύκι 

Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 28/2/2019 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

13 

Fulica atra 

Φαλαρίδα 
(μπάλιζα), 
Καραπαττάς 

Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 28/2/2019 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

14 
Lymnocryptes 
minimus 
Κουφομπεκάτσινα 

Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 10/2/2019 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

15 

Gallinago 
gallinago 
Μπεκατσίνι 

Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 10/2/2019 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

16 
Scolopax rusticola 

Μπεκάτσα Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 28/2/2019 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

17 
Columba livia 

Αγριοπερίστερο Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 28/2/2019 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

18 

Columba 
palumbus 
Φάσα 

Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 24/2/2019 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

19 
Columba oenas 

Φασσοπέζουνο Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 24/2/2019 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 
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20 
Alauda arvensis 

Τρασιήλα Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 10/2/2019 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

21 

Turdus merula 

Μαυρόπουλος ή 
Κότσυφας    

Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 28/2/2019 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

22 
Turdus pilaris  
Τρυγονότσιχλα   Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 28/2/2019 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

23 
Turdus philomelos  
Τσίχλα   Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 28/2/2019 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

24 
Turdus iliacus   
Κοκκινότσιχλα Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 28/2/2019 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

25 
Turdus viscivorus  
Τριζάρα Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 24/2/2019 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

26 
Sturnus vulgaris   
Μαυροπούλι  Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 28/2/2019 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

27 
Pica pica   
Κατσικορώνα  Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 28/2/2019 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

28 
Corvus monedula  
Κολιός   Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 28/2/2019 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

29 
Corvus corone  
Κόρωνος   Χωρίς περιορισμό 2/1/2019 – 28/2/2019 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

Περιοχές 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Περιοχή Α. 1 (Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 2/1/2019 μέχρι τις 24/2/2019 και 
καθημερινά από τις 25/2/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Tσέρι και προχωρεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Tσερίου – 
Kάτω Δευτεράς μέχρι τη Δευτέρα. Aπό εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Kάτω Δευτεράς – Πολιτικού 
μέχρι το χωριό Πολιτικό. Aπό εκεί δυτικά και μετά βόρεια κατά μήκος του δρόμου Πολιτικού – Eπισκοπειού – Aρεδιού – 
Mαλούντας – Aγίου Iωάννη μέχρι το χωριό Άγιος Iωάννης. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
ασφάλτινου δρόμου που οδηγεί από τον  Άγιο Iωάννη στον κύριο δρόμο Ανθούπολης - Παλαιχωρίου μέχρι τη συμβολή 
του με τον κύριο δρόμο Ανθούπολης – Παλαιχωρίου. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι την συμβολή του με χωμάτινο δρόμο που οδηγεί στο χωρίο Αγ. Τριμιθιάς(πλησίον γκαράζ Όθωνα). 
Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση και κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τους  Αγ. Τριμιθιάς. Από 
εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος ασφάλτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωμάτινο δρόμο που με βόρεια 
κατεύθυνση οδηγεί στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιομέτοχο. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση μέχρι το 
Παλαιομέτοχο. Aπό εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Παλαιομετόχου – Kοκκινοτριμιθιάς μέχρι τη 
συμβολή του με το αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Δένειας. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
αυτοκινητόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον δρόμο που οδηγεί στη Δένεια. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη Δένεια. Aπό εκεί με νότια, δυτική και μετά νότια κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων 
της παρακείμενης απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου μέχρι το Aκάκι. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
κύριου δρόμου Ακάκι – Περιστερώνας – Αστρομερίτη μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Αστρομερίτη - Τροόδους  
(παρά τα φώτα τροχαίας στον Αστρομερίτη). Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Ατσά  - Καλοπαναγιώτη. Aπό εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωμάτινο δρόμο ο οποίος με βόρεια κατεύθυνση οδηγεί στη 
περιοχή «Μύλοι» της κοινότητας Κατύδατα. Από εκεί κατά μήκος των ορίων της απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου 
μέχρι τη συμβολή τους με το δρόμο Λινού–Kατύδατα–Σκουριώτισσα. Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω δρόμου μέχρι το χωριό Σκουριώτισσα. Από εκεί κατά μήκος των ορίων της παρακείμενης απαγορευμένης 
περιοχής κυνηγίου μέχρι τη συμβολή τους με το κύριο δρόμο Ατσά –Καλοπαναγιώτη. Από εκεί με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το χωμάτινο δρόμο που οδηγεί στο 
χωριό Γερακιές (απέναντι από Kέντρα Oρκόντα). Aπό εκεί με δυτική, νοτιοδυτική και μετά νότια κατεύθυνση κατά μήκος 
της Mόνιμης Aπαγορευμένης Περιοχής Kυνηγίου του Δάσους Πάφου μέχρι τη συμβολή τους με τα όρια των Επαρχιών 
Λεμεσού – Λευκωσίας. Aπό εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων των Eπαρχιών Λευκωσίας – Λεμεσού 
μέχρι τη συμβολή τους με το κύριο δρόμο Παλαιχωρίου – Αγρού. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο Παλαιχωρίου – Συκόπετρας. Από εκεί με νοτιοδυτική και 
στη συνέχεια ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τα όρια των 
Επαρχιών Λευκωσίας – Λεμεσού. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των πιο πάνω ορίων μέχρι τη συμβολή 
τους με τα όρια των επαρχιών Λευκωσίας – Λάρνακας. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων των 
Επαρχιών Λευκωσίας - Λάρνακας μέχρι την συμβολή τους με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας. Από εκεί με 
δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας - Λευκωσίας μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο 
Αλάμπρας – Λυμπιών. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή 
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του με το δρόμο Δάλι – Λύμπια. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το Δάλι. Από 
εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Δάλι – Πέρα Χωρίο Νήσου    μέχρι το χωρίο Νήσου. Aπό εκεί με 
ανατολική και μετά βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του παλιού δρόμου Nήσου – Λατσιά μέχρι την συμβολή του με το 
δρόμο που οδηγεί στο ξωκλήσι του Αγ. Ευτύχιου(Σημείο αρχής απαγορευμένης περιοχής). Από εκεί κατά μήκος του πιο 
πάνω δρόμου και της απαγορευμένης περιοχής μέχρι τη συμβολή τους με τον δρόμο Ιδαλίου – Βιομηχανικής περιοχής 
Ιδαλίου. Aπό εκεί βόρεια και στη συνέχεια δυτικά κατά μήκος του δρόμου Δαλιού – Bιομηχανικής Περιοχής Δαλίου μέχρι 
τη συμβολή του με τον παλιό και στη συνέχεια με το νέο δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού. Aπό εκεί δυτικά κατά μήκος του 
ασφάλτινου δρόμου (χαλεπιανές) που οδηγεί στο χωριό Tσέρι από το νέο δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού μέχρι το χωριό 
Tσέρι. 

Σημείωση 1: Aπαγορεύεται το κυνήγι στην περιοχή που περικλείεται από το κύριο δρόμο Aκακίου – 
Kοκκινοτριμιθιάς μέχρι το σημείο που διασταυρώνεται με τον ποταμό "Mερίκας" (παραπόταμος 
Σερράχη) και από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος της κοίτης του πιο πάνω ποταμού και σε απόσταση 
300 μέτρα. Aπό εκεί με δυτική κατεύθυνση και κατά μήκος χωμάτινου δρόμου προς το χωριό Aκάκι. 
Σημείωση 2: Aπαγορεύεται το κυνήγι στην περιοχή που αρχίζει από τη συμβολή του 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αναλιόντα – Καπέδων και του κύριου δρόμου Αναλιόντα – Λυθροδόντα∙ 
από εκεί προχωρεί, με νοτιοανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου, 
μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο, σε απόσταση 1240 μέτρων, περίπου∙ από εκεί με 
βορειοδυτική και δυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από την 
τοποθεσία «Πλήκτρες» της κοινότητας Καπέδων, μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Καπέδων – 
Αναλιόντα, κατά μήκος του οποίου συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση και καταλήγει στο σημείο 
αρχής. 
Σημείωση 3: Aπαγορεύεται το κυνήγι στην περιοχή που αρχίζει από την κοινότητα Πέρα και προχωρεί 
με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τη συμβολή της με 
χωματόδρομο σε απόσταση 1400 μέτρων περίπου. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Καμπιά – Πέρα σε απόσταση 2400 
μέτρων. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του  κύριου δρόμου Καμπιά – Πέρα μέχρι την 
κοινότητα Πέρα που είναι  το σημείο αρχής. 
Σημείωση 4: Aπαγορεύεται το κυνήγι στην περιοχή που αρχίζει από τη συμβολή του κυρίου δρόμου 
Ατσά – Ορκόντα με το δρόμο προς Κατύδατα. Προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση προς Κατύδατα μέχρι 
τα Κατύδατα. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του ιδίου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το 
δρόμο προς την περιοχή «Εξήντα Σπίθκια». Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον ποταμό Καρκώτη. Από εκεί με νότια κατεύθυνση και κατά μήκος 
της κοίτης του ποταμού Καρκώτη μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Ατσά – Ορκόντα. Από εκεί 
με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο 
προς Κατύδατα όπου είναι και το σημείο αρχής.  

Περιοχή Α. 2  (Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 2/1/2019 μέχρι τις 24/2/2019 και 
καθημερινά από τις 25/2/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Κ. Πύργου. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων της 
απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου (Ποταμός Σελέμανη) μέχρι τη συμβολή τους με τα όρια της μόνιμα απαγορευμένης 
περιοχής κυνηγίου του Δ. Πάφου  (Κούκοι Τμήματος Δασών). Από εκεί με δυτική  κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων της 
μόνιμα απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου του Δάσους Πάφου μέχρι την συμβολή τους με τα όρια των Επαρχιών Πάφου 
– Λευκωσίας. Από εκεί με βόρειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων των Επαρχιών Πάφου – Λευκωσίας μέχρι τη 
συμβολή τους με την ακτογραμμή. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτογραμμής μέχρι τη 
συμβολή της με τα όρια της απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου που περικλειει την κοινότητα Κοκκίνων. Από εκεί κατά 
μήκος των ορίων της πιο πάνω απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου μέχρι το χωριό Μανσούρα. Από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Μανσούρας – Κ. Πύργου μέχρι τη κοινότητα Κ. Πύργου που είναι και το 
σημείο αρχής. 

Περιοχή Α. 3 (Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 2/1/2019 μέχρι τις 24/2/2019 και 
καθημερινά από τις 25/2/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του κύριου δρόμου Κύκκου – Κάμπου με τον χωμάτινο δρόμο (ιδιωτικά 
Τσακίστρας) στην τοποθεσία «Σελλάδι του Πέτρου» παρά τα οροθετικά σημεία του Τμήματος Δασών 1 και 189. Από εκεί 
με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της αντιπυρικής λωρίδας και δια μέσου των δασικών ορόσημων του Τμήματος 
Δασών με αριθμό 180 στην τοποθεσία «Μούττη της Παπαδκιάς», με αριθμό 171 στην τοποθεσία «Σελλάδι της ρίζας» 
παρά το ντιπόζιτο άρδευσης του χωριού Κάμπου και των αντενών τηλεόρασης παρά το δασικό ορόσημο 168. Από εκεί 
με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της αντιπυρικής λωρίδας και των δασικών ορόσημων με αριθμό 162 στην τοποθεσία 
«Μούττη του Κουκουτού» και στην συνέχεια διαμέσου των τοποθεσιών «Σελλάδι του Ρότσου», «Μούττη της Παρθένου», 
στο δασικό ορόσημο 150, «Μούττη του Βρουλλιτσιού», στο δασικό ορόσημο με αριθμό 146 μέχρι το δασικό ορόσημο με 
αριθμό 141. Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή κατά μήκος των δασικών ορόσημων με αριθμό 
130 που βρίσκεται πλησίον του κυρίου δρόμου Ορκόντα – Κάμπου (παρά την περιοχή Σουρά). Από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος των δασικών ορόσημων από 129 μέχρι 116 που βρίσκεται στον δρόμο Κάμπου – Ποταμού του 
Κάμπου (παρά την τοποθεσία «Χάτουπας»). Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση και κατά μήκος του ασφάλτινου δρόμου 
Κάμπου – Ποταμού Κάμπου και των δασικών ορόσημων με αριθμούς 116 μέχρι 95 που βρίσκεται στον εκδρομικό χώρο 
του Τμήματος Δασών «Καλονομάτων». Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση και διασταυρώνοντας τον Ποταμό Κάμπου 
και ακολούθως κατά μήκος των δασικών ορόσημων με αριθμούς 94, 93, 92 μέχρι το δασικό ορόσημο με αριθμό 76 που 
βρίσκεται στον χωμάτινο δρόμου «Χάτουπα - Πίσσα» στην τοποθεσία «Λυμπούρης». Από εκεί με νότια κατεύθυνση και 
κατά μήκος των δασικών ορόσημων και της αντιπυρικής λωρίδας δια μέσου της τοποθεσίας «Μούττη των Αυροελιών» 
στο δασικό ορόσημο με αριθμό 52. Από εκεί πάλι με νότια κατεύθυνση κατά μήκος των δασικών ορόσημων με αριθμούς 
51 μέχρι 46 (τοποθεσία «Σελλάθκια») μέχρι τα «Σελλάθκια» στο δασικό ορόσημο μέχρι τον αριθμό 46. Από εκεί με νότια 
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κατεύθυνση και κατά μήκος των δασικών ορόσημων με αριθμούς 45 μέχρι 18 και δια μέσου των τοποθεσιών «Σελλάδι 
του Αγιασμάτου», «Σελλάδι της Τσακκίστρας» ή «Σχίσμα της Τσακκίστρας» παρά το δασικό ορόσημο με αριθμό 21. Από 
εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση και κατά μήκος των δασικών ορόσημων με αριθμούς 21 μέχρι 5 παρά την τοποθεσία 
«Σελλάδι της Κκουφούς» που βρίσκεται παρά τον κύριο δρόμο Κύκκου – Σταυρού της Ψώκας. Από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή και κατά μήκος των δασικών ορόσημων με αριθμούς 5 μέχρι 1 που βρίσκεται στην 
συμβολή του κύριου δρόμου Κύκκου – Κάμπου με τον χωμάτινο δρόμο (ιδιωτικά Τσακκίστρας) στην τοποθεσία «Σελλάδι 
του Πέτρου» όπου είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α. 4 (Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 2/1/2019 μέχρι τις 24/2/2019 και 
καθημερινά από τις 25/2/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την τοποθεσία "Θκιάλαρμη" πλησίον της Ιεράς Μονής Κύκκου προς τα Βόρεια και περί 
τα 400 μ. στο κύριο δρόμο Ι.Μ.Κύκκου προς Τσακκίστρα. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή 
μέσω της τοποθεσίας "Θρονί της Παναγίας" μέχρι το "Θρονί της Παναγίας". Από εκεί με νότια κατεύθυνση διαμέσου των 
τοποθεσιών "Βίκλες", "Ασβεστοκάμινο", "Παραδείσι" μέχρι το "Παραδείσι". Από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση δια 
μέσω των τοποθεσιών Σκούλουνδρος  - Δόξα σοι ο Θεός – παλιό παρατηρητήριο Τμήματος Δασών - Διπλή" μέχρι την 
"Διπλή". Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση σε ευθεία γραμμή στην τοποθεσία "Πλατανιά" ντιπόζιτο Τμήματος Δασών. 
Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση στις τοποθεσίες Τριπόθκια - Βρυσιά - Ακάνθη - Γαρές - Μύλος - Κατούθκια. Από εκεί 
με βορειοανατολική κατεύθυνση μέχρι το οροθετικό σημείο του Τμήματος Δασών No. 6 στον κύριο δρόμο Κύκκου – 
Πεδουλά. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση μέχρι την τοποθεσία "Άσπρο Ξύλο" (στη στροφή πριν τη "Βρύση 
Κλαμένου"). Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση και διαμέσου της τοποθεσίας "Βασιλιτζιής" μέχρι τη "Βασιλιτζιή". Από 
εκεί με δυτική κατεύθυνση διαμέσου των τοποθεσιών "Σελλάδι Καμιναρκώτη" μέχρι την τοποθεσία "Θκιάλαρμη" στον 
κύριο δρόμο Κύκκου – Τσακκίσρας – Κάμπου όπου είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α. 5 (Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 2/1/2019 μέχρι τις 24/2/2019 και 
καθημερινά από τις 25/2/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Aγίοι Tριμιθιάς και προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου 
Aγ. Tριμιθιάς – Kοκκινοτριμιθιάς μέχρι τη διασταύρωση με το χωμάτινο δρόμο Παλιομετόχου – Aεροδρομίου. Aπό εκεί  
ανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το "Aρκάτζη του Xουλουτρού". Aπό εκεί βόρεια και κατά μήκος του 
παρακείμενου χωμάτινου δρόμου μέχρι το νέο δρόμο Kοκκινοτριμιθιάς – Aνθούπολης. Aπό εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου και στη συνέχεια της προσωρινής απαγορευμένης περιοχής μέχρι το 
δρόμο Λευκωσίας – Παλαιχωρίου. Aπό εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή με 
το δρόμο Ανθούπολης – Αγίοι Τριμιθιάς. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το 
χωριό Άγιοι Tριμιθιάς που είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α. 6  (Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 2/1/2019 μέχρι τις 24/2/2019 και 
καθημερινά από τις 25/2/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Eργάτες (Παρά το Δημοτικό Σχολείο). Aπό εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά 
μήκος του δρόμου Eργάτες – Aνάγυια μέχρι τη συμβολή του με τον παλιό δρόμο Aνάγυια – Παλαιχωρίου. Aπό εκεί με 
δυτική κατεύθυνση και κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο Λευκωσίας – 
Παλαιχωρίου. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου μέχρι το χωριό 
Αρεδιού. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Αρεδιού – Επισκοπειό μέχρι την συμβολή του με 
τον χωμάτινο δρόμο που με ανατολική κατεύθυνση οδηγεί στο χωριό Εργάτες που είναι και το σημείο αρχής.  

Περιοχή Α. 7 (Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 2/1/2019 μέχρι τις 24/2/2019 και 
καθημερινά από τις 25/2/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Δάλι. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Δάλι 
Ποταμιά μέχρι τη Ποταμιά. Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Ποταμιάς – Λευκωσίας μέχρι τη 
συμβολή του με το δρόμο που οδηγεί στο παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού. Από με δυτική κατεύθυνση μέχρι τη 
συμβολή του με παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
μέχρι τη συμβολή του με ασφάλτινο δρόμο που οδηγεί στη Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το χωριό Δάλι όπου είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α. 8 (Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 2/1/2019 μέχρι τις 24/2/2019 και 
καθημερινά από τις 25/2/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του δρόμου προς νέο σταθμό επεξεργασίας Λυμάτων «Βαθκιά Γωνιά» – 
Αγ. Σωζόμενου με το δρόμο προς τη βιομηχανική περιοχή Γερίου. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του 
δρόμου προς την βιομηχανική περιοχή Γερίου μέχρι το Γέρι. Από εκεί με νότιοανατολική κατεύθυνση και κατά μήκος των 
ορίων της παρακείμενης απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου μέχρι τη συμβολή τους με το Ποταμιάς – Λευκωσίας. Από 
εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο που οδηγεί στο 
παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού. Από εκεί και πάλι με βορειοδυτική κατεύθυνση και στη συνέχδεια με 
βορειοανατολική κατά μήκος του δρόμου που στο νέο σταθμό επεξεργασίας Λυμάτων «Βαθκιά Γωνιά» μέχρι τη συμβολή 
του με το χωμάτινο δρόμο προς Γέρι που είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α. 9 (Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 2/1/2019 μέχρι τις 24/2/2019 και 
καθημερινά από τις 25/2/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του αυτοκινητόδρομου Ανθούπολης – Δένειας με το χωμάτινο δρόμο προς 
το φυλάκιο της Ε.Φ «Κομμόροτσος». Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αυτοκινητόδρομου μέχρι 
τη συμβολή του με τον δρόμο προς Δένεια. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου προς Δένεια μέχρι τη 
συμβολή του με τα όρια της παρακείμενης απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου. Από εκεί με βόρεια και στη συνέχεια 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων της απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου Δένειας – Μάμμαρι μέχρι τη 
συμβολή τους με τον χωμάτινο δρόμο που οδηγεί στο φυλάκιο της Ε.Φ «Κομμόροτσος. Από εκεί με νοτιοανατολή 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του αυτοκινητόδρομου Ανθούπολης – 
Δένεια όπου είναι και το σημείο αρχής. 
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Περιοχή Α. 10 (Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 2/1/2019 μέχρι τις 24/2/2019 και 
καθημερινά από τις 25/2/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του αυτοκινητόδρομου Ανθούπολης – Δένειας με το δρόμο 
Κοκκινοτριμιθιάς – Μάμμαρι. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς – Μάμμαρι μέχρι 
τη συμβολή του με τα όρια της παρακείμενης απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου. Από εκεί με ανατολική και στη 
συνέχεια νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των πιο πάνω ορίων της απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου μέχρι τη 
συμβολή τους με τον αυτοκινητόδρομο Ανθούπολης – Δένειας. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
αυτοκινητόδορμου μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο Κοκκινοτριμιθιάς – Μάμμαρι όπου είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Β. 1 (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφάλτινου δρόμου που οδηγεί στην Κτηνοτροφική περιοχή Μαθιάτη 
με τον κύριο δρόμο Μαθιάτη – Αναλυόντα. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Μαθιάτη – 
Αναλυόντα μέχρι τη συμβολή του με χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 1700 μέτρα. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 1650 μέτρων. Από 
εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο 
δρόμου που οδηγεί στην κτηνοτροφική περιοχή Μαθιάτη σε απόσταση 530 μέτρα. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου και στη συνέχεια ασφάλτινου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.  

Περιοχή Β. 2 (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του ασφάλτινου δρόμου που συνδέει τη Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου με 
το Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων «Βαθκιάς Γωνιάς» με το χωμάτινο δρόμο που οδηγεί προς τη κτηνοτροφική περιοχή 
Γερίου. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 200 μέτρων περίπου. Από εκεί με ανατολική, και μετά νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 1100 μέτρων 
περίπου. Από εκεί με νότια, ανατολική και μετά βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι τη συμβολή του με άλλο 
χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 750 μέτρων περίπου. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 680 μέτρα περίπου. Από εκεί με δυτική 
και μετά νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με μονοπάτι σε 
απόσταση 450 μέτρων περίπου. Από εκεί νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού μέχρι τη 
συμβολή του με χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 320 μέτρων περίπου. Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω χωματόδορμου μέχρι απόσταση 350 μέτρων περίπου. Από εκεί σε ευθεία γραμμή μέχρι τον κύριο δρόμο 
που τη συμβολή του συνδέει τη Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου με το Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων «Βαθκιάς Γωνιάς». 
Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του  με το χωμάτινο δρόμο 
που οδηγεί προς τη κτηνοτροφική περιοχή Γερίου που είναι το σημείο αρχής.     

Περιοχή Β. 3 (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου που συνδέει την κοινότητα Τσερίου με τον 
Αυτικινητόδορμο Λευκωσίας - Λεμεσού με το χείμαρο «Πετράτη» . Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χείμαρου μέχρι τη συμβολή του με το χωμάτινο δρόμο Τσερίου – Κοτσιάτη. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδορμο Μαρκί – Πέρα Χωρίου Νήσου. Από 
εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι την κοινότητα Μαρκί. Από εκεί με 
νοτιοανατολικά κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Μαρκί – Κοτσιάτη μέχρι την κοινότητα Κοτσιάτη, από εκεί με 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Κοτσιάτη – Αυτοκινητόδορμος Λευκωσίας Λεμεσού μέχρι τη συμβολή του 
με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού.  Από  εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
αυτοκινητόδορμου μέχρι τη συμβολή του με τον δρόμο που οδηγεί στο Τσέρι (Χαλεπιανές). Από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το αργάκι του «Πετράτη» που είναι και το 
σημείο αρχής.  

Περιοχή Β. 4 (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή των οδών Βυζαντίου και της Κοινότητας Αγίων Τριμιθιάς. Από εκεί με 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της οδού Αγίας Μαρίνας μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 
1.400 μέτρων περίπου. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή 
του με τον χωμάτινο δρόμο (οδός Βυζαντίου) σε απόσταση 1.000 μέτρων περίπου. Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος της οδού Βυζαντίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αγίας Μαρίνας που είναι και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Β. 5 (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κυρίου δρόμου Αστρομερίτη – Τροόδους με το δρόμο προς Βυζακιά. 
Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου προς Βυζακιά μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο 
Ποταμιού – Βυζακιάς παρά το περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ασίνου. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
δρόμου προς Βυζακιά μέχρι τη συμβολή του με χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 250 μέτρων περίπου. Από εκεί με βόρεια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Αστρομερίτη – 
Τροόδους. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με 
τον κύριο δρόμο προς Βυζακιά που είναι και το σημείο αρχής.    

ΛΕΜΕΣΟΥ 
Περιοχή Α 1 (Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 2/1/2019 μέχρι τις 24/2/2019 και 

καθημερινά από τις 25/2/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Σε όλη την επικράτεια της Επαρχίας πλην : 

 των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου. 

 των προσωρινά απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται στο περί Προσωρινών 
Απαγορευμένων Περιοχών Κυνηγίου, Διάταγμα του 2018. 

 των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 50 των περί 
Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 - 2017. 

 Σε ακτίνα 200 μέτρων από αυτοκινητόδρομους και σε ακτίνα 100 μέτρων από κύριους δρόμους. . 
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 Των περιοχών που περιγράφονται πιο κάτω : 
 

1. Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από το χωριό Κορφή ,από εκεί νοτιοδυτικά και νότια κατά μήκος 
χωματόδρομου που οδηγεί στο παρεκκλήσι  της Κυράς μέχρι το παρεκκλήσι . Από εκεί με νοτιοανατολική 
νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος χωματόδρομου μέχρι συναντήσεως του κυρίου δρόμου 
Κορφή – Λεμεσός (κοντά στο χοιροστάσιο) Από εκεί με νοτιοανατολική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος 
του πιο πάνω κυρίου δρόμου μέχρι συναντήσεως του κυρίου δρόμου Λεμεσός- Άλασσας –Πλατρών ,Από εκεί 
με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κυρίου δρόμου Λεμεσός- Πλάτρες  μέχρι συναντήσεως 
ασφαλτόδρομου που οδηγεί στο χωριό Λιμνάτι, από εκεί βόρεια κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου 
μέχρι το Λιμνάτι. Από εκεί  ανατολικά και νοτιοανατολικά κατά μήκος του κυρίου δρόμου προς Λεμεσό μέχρι το 
χωριό Κορφή που είναι και το σημείο Αρχής. 

2. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Γεράσα, από εκεί βόρεια κατά μήκος του κυρίου δρόμου Λεμεσού – 
Καλού Χωριού μέχρι συναντήσεως του χωματόδρομου Αγ. Παρασκευής – Καπηλειό. Από εκεί δυτικά κατά 
μήκος του χωματόδρομου Αγ. Παρασκευής – Καπηλειό μέχρι συναντήσεως χωματόδρομου που με νότια 
κατεύθυνση οδηγεί στο χωριό Γεράσα (κοντά στη διάτρηση). Από εκεί νότια κατά μήκος του πιο πάνω 
χωματόδρομου μέχρι τη Γεράσα που είναι και το σημείο αρχής. 

3. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Παλώδια ,από εκεί με δυτική και βορειοδυτική κατά μήκος του 
κυρίου δρόμου Λεμεσός –Αγρός μέχρι συναντήσεως δεξιού ασφαλτοστρωμένου δρόμου που οδηγεί 
κατεύθυνση στις τοποθεσίες Κρεμαστός και  Καλοσιή  (υδραγωγείο του χωριού Παλώδια). Από εκεί με 
ανατολική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου και ακολούθως χωματόδρομου μέχρι 
συναντήσεως δεξιού χωματόδρομου στην τοποθεσία Καλοσιή ,από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
χωματόδρομου που οδηγεί στην τοποθεσία Κάστρο μέχρι συναντήσεως δεξιού χωματόδρομου που περνά από 
τις τοποθεσίες Πηγάδια και Γύρους και οδηγεί στο χωριό Παλώδια. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το χωριό Παλώδια που είναι και το σημείο αρχής. 

4. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Βουνί ,από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κυρίου 
δρόμου Βουνί –Λεμεσός μέχρι συναντήσεως χωματόδρομου μου που οδηγεί στην τοποθεσία Αφάμης, από εκεί 
με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι συναντήσεως δεξιού 
χωματόδρομου και σε απόσταση 700 μέτρα περίπου. Από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του 
χωματόδρομου και ακολούθως σε ευθεία γραμμή μέχρι συναντήσεως του κυρίου δρόμου Κοιλάνι – Βουνί .Από 
εκεί με νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κυρίου δρόμου Κοιλάνι – Βουνί μέχρι το σημείο 
αρχής. 

     
Περιοχή Β. 1 (Βούναρος – Αγ. Συλάς) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 

Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από την διασταύρωση του νέου δρόμου Λεμεσού – Πάφου με τον 
ασφαλτόδρομο που οδηγεί στο φράγμα του Κούρρη. Από εκεί βόρεια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου μέχρι την 
τοποθεσία Βούναρος. Από εκεί βορειοανατολικά κατά μήκος χωματόδρομου που οδηγεί στη νέα βιομηχανική περιοχή 
μέχρι το εκτροφείο περδικιών. Από εκεί νότια κατά μήκος χωματόδρομου προς τη βιομηχανική περιοχή Αγ. Συλά μέχρι 
συνάντησης του κυρίου δρόμου Λεμεσού – Πάφου. Από εκεί δυτικά κατά μήκος του νέου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.
 Περιοχή Β. 2 (Βούναρος – Ερήμη) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από τη διασταύρωση του νέου δρόμου Λεμεσού – Πάφου με το δρόμο που 
οδηγεί στο Βούναρο (Φράκτης Άλασσας). Από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς το Βούναρο 
μέχρι το Βούναρο. Από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς τον Νότιο Αγωγό και ακολούθως 
χωματόδρομου που οδηγεί προς την Ερήμη μέχρι συναντήσεως του νέου δρόμου Λεμεσού – Πάφου. Από εκεί ανατολικά 
κατά μήκος του νέου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 

Περιοχή Β. 3 (Γερμασόγεια) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Η περιοχή που τα σύνορα της αρχίζουν από την συμβολή χωματόδρομου που οδηγεί στην τοποθεσία Στρόγγυλος με το 
χωματόδρομο Γερμασόγεια – Σφαλαγγίωτισσα (ανατολικά του βουνού Στρόγγυλος). Από εκεί βόρεια κατά μήκος 
χωματόδρομου και ακολούθως σε ευθεία γραμμή μέχρι συναντήσεως των ηλεκτρικών καλωδίων της ΑΗΚ. Από εκεί 
βορειοδυτικά, κατά μήκος των ηλεκτρικών καλωδίων της ΑΗΚ, μέχρι συναντήσεως του κυρίου δρόμου προς το χωριό 
Μαθηκολώνη. Από εκεί βόρεια κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι συναντήσεως δεξιού χωματόδρομου που 
οδηγεί στην τοποθεσία Πλατιά. Από εκεί νοτιοδυτικά, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου και ακολούθως του 
φτέρου της Πλατιάς μέχρι συναντήσεως των ηλεκτρικών καλωδίων της ΑΗΚ, από εκεί δυτικά κατά μήκος των ηλεκτρικών 
καλωδίων της ΑΗΚ μέχρι το σημείο αρχής. 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ.  

Περιοχή Β. 4 (Γέροντας) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 28/2/2019)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της οδού Πενταδακτύλου στην οδό Αγκαθού στη περιοχή του Αγίου 
Γεωργίου Αλαμάνου. Από εκεί νότια κατά μήκος της οδού Πενταδακτύλου σύνορα απαγορευμένης περιοχής, μέχρι 
συναντήσεως χωματόδρομου που οδηγεί στη τοποθεσία Γέροντας. Από εκεί δυτικά κατά μήκος του χωματόδρομου προς 
τοποθεσία Γέροντας μέχρι συναντήσεως ασφαλτόδρομου που οδηγεί στον Άγιο Γεώργιο Αλαμάνου. Από εκεί βόρεια και 
ανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου και ακολούθως της οδού Αγκαθού μέχρι το σημείο αρχής. 
 Περιοχή Β. 5 (Λίμνη Τσιμετοποιείου Μονής) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 
28/2/2019)             
Ο χόρος του παλαιού Λατομείου του Τσιμεντοποιείου Μονής. 

ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
Περιοχή Α. 1. (Ορεινά) (Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 2/1/2019 μέχρι τις 24/2/2019 

και καθημερινά από τις 25/2/2019 μέχρι τις 28/2/2019)  
Η περιοχή που περικλείεται και αρχίζει από τον συγκοινωνιακό κόμβο Καλού Χωριού και προχωρεί νοτιοδυτικά κατά 
μήκος του νέου αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Κοφίνου. Στη συνέχεια από την Κοφίνου πάλι νοτιοδυτικά κατά μήκος του 



29 

 

νέου αυτοκινητόδρομου προς Λεμεσό μέχρι την αερογέφυρα του δρόμου παρά το χωριό Μαρί. από εκεί βορειοδυτικά 
κατά μήκος των ορίων της επαρχίας Λάρνακας με την επαρχία Λεμεσού μέχρι την Οδού. Από εκεί βορειοανατολικά κατά 
μήκος των ορίων της επαρχίας Λάρνακας με την επαρχία Λευκωσίας μέχρι την Μοσφιλωτή. Από εκεί βόρεια κατά μήκος 
του παλαιού δρόμου προς Λευκωσία μέχρι τη διασταύρωση προς φράκτη Λυμπιών. Από εκεί νοτιοανατολικά κατά μήκος 
του αγροτικού δρόμου που περνά δίπλα από το φράκτη μέχρι τον αγροτικό δρόμο Μοσφιλωτής –Λυμπιών. Από εκεί 
βορειοανατολικά κατά μήκος των ορίων της επαρχίας Λάρνακας με την επαρχία Λευκωσίας μέχρι τον δρόμο Κόσιης- 
Λυμπιών στη τοποθεσία Προφάλι. Από εκεί προχωρεί  νοτιοανατολικά κατά μήκος του του νέου αυτοκινητοδρόμου προς 
Αραδίππου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς  και στη συνέχεια προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του δρόμου προς 
τον κόμβο Καλού Χωριού όπου και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Α.2 (Ημιορεινά) (Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 2/1/2019 μέχρι τις 24/2/2019 
και καθημερινά από τις 25/2/2019 μέχρι τις 28/2/2019)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον παλαιό δρόμο Λάρνακας-Κοφίνου παρά τη διασταύρωση προς Κλαυδιά και 
προχωρεί νότια κατά μήκος του δρόμου προς Τερσεφάνου. Στη συνέχεια από το Τερσεφάνου προχωρεί δυτικά κατά 
μήκος του αγροτικού δρόμου Νερουπιών προς Κιβισίλη. Ακολούθως από το Κιβισίλη προχωρεί βόρεια κατά μήκος του 
δρόμου προς Αλεθρικό. Μετά από το Αλεθρικό προχωρεί Νοτιοδυτικά κατά μήκος του δρόμου προς Απλάντα και μετά  
Αναφωτία. Από εκεί προχωρεί νότια κατά μήκος του δρόμου προς την διασταύρωση με Μαζωτό και Αλαμινό.Στη 
συνέχεια προχωρεί δυτικά προς Αλαμινό και στη συνέχεια από την Αλαμινό προχωρεί Νότιοδυτικά κατά μήκος του 
αγροτικού δρόμου (σύνορα απαγορευμένης Κοπρού και στη συνέχεια Νότια κατά μήκος του ιδίου αγροτικού δρόμου 
προς τον Λατούρο και τα Ακόνια και στη συνέχεια μέχρι τον παραλιακό δρόμο Κιτίου- Ζυγίου (στην μεγάλη στροφή του 
δρόμου, παρά τον οικισμό Φηλιμένης). Από εκεί προχωρεί Νοτιοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς Ζύγι μέχρι 
τη συνάντηση με τη διαστάυρωση προς Μαρώνι (γεφύρι Τσάρουκκα) Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του 
ασφαλτόδρομου προς Μαρώνι και στη συνέχεια κατά μήκος του δρόμου προς Ψεματισμένο μέχρι τον παλαιό δρόμο 
Λεμεσού – Λευκωσίας , από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά μέχρι την Κοφίνου  και από εκεί προχωρεί ανατολικά κατά 
μήκος του παλαιού δρόμου προς Λάρνακα μέχρι τη διασταύρωση προς Κλαυδιά όπου και το σημείο αρχής   .  
          Περιοχή Α.3 (Αθηαίνου) (Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 2/1/2019 μέχρι τις 24/2/2019 και 
καθημερινά από τις 25/2/2019 μέχρι τις 28/2/2019)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την Αθηαίνου και προχωρεί Νότιοανατολικά κατά μήκος του παλαιού δρόμου προς 
Αβδελλερό. Στη συνέχεια από το Αβδελλερό προχωρεί Νότια κατά μήκος του δρόμου έως το νέο αυτοκινητόδρομο 
Αραδίππου- Αθηαίνου. Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την διασταύρωση προς 
το παρεκκλήσι ¨Αγίας Μαρίνας. Από εκεί προχωρεί δυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς Αγία Μαρίνα και στη 
συνέχεια κατά μήκος του ιδίου δρόμου προς τον Σκληνικόν και τον αρχαίο οικισμό  ’’Μάλλουρας ’’ . Περνώντας δίπλα 
από τον οικισμό, προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς τον παλαιό δρόμο Κόσιης-Αθηαίνου. Στη 
συνέχεια από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του δρόμου προς Αθηαίνου όπου και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Β.1 (Δρομολαξιάς – Κιτίου - Τερσεφάνου) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 
28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη Δρομολαξιά και  από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του δρόμου που περνά 
βόρεια της περιοχής Σκαρπάρη μέχρι το Κίτι και από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του δρόμου προς Τερσεφάνου. Μετά 
από το Τερσεφάνου βόρεια κατά μήκος του δρόμου προς διασταύρωση Κλαυδιάς στο παλαιό δρόμο Κοφίνου-Λάρνακας. 
Από εκεί ανατολικά κατά μήκος του δρόμου προς Λάρνακα μέχρι τον κόμβο κ.Χωριού. Από εκεί προχωρεί 
νοτιοανατολικά κατά μήκος του δρόμου προς αερολιμένα μέχρι την διαστάυρωση προς Δρομολαξιά. Από εκεί προχωρεί 
Νοτιοδυτικά μέχρι τη Δρομολαξιά όπου το σημείο αρχής. 

Περιοχή Β.2 (Κιβισίλη – Αλεθρικό – Μαζωτός - Απλάντα) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 
μέχρι τις 28/2/2019)  
Η περιοχή που περικλύεται και αρχίζει από το Κίτι και προχωρεί δυτικά κατά μήκος του δρόμου προς Ζύγι μέχρι την 
διασταύρωση προς Αλαμινό (Ξυλογέφυρο).Απο εκεί  προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του δρόμου μέχρι την 
Αλαμινό.Στην συνέχεια προχωρεί Ανατολικά κατά μήκος του δρόμου προς Μαζωτό μέχρι την διασταύρωση προς 
Αναφωτία. Απο εκεί προχωρεί βόρεια κατά μήκος του δρόμου προς Αναφωτία. Στη συνέχεια από τη Αναφωτία προχωρεί 
βορειοδυτικά κατά μήκος του δρόμου προς Αγγλισίδες και στη συνέχεια από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος 
του παλαιού δρόμου Κοφίνου-Λάρνακας  προς Αλεθρικό και στη συνέχεια από το Αλεθρικό προχωρεί νότια κατά μήκος 
του δρόμου προς Κιβισίλη , μέχρι το Κιβισίλη , και μετά προχωρεί ανατολικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς 
Τερσεφάνου (δεξαμένες λυμάτων). Στη συνέχεια από το Τερσεφάνου προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του δρόμου 
προς Κίτι όπου και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Β.3 (Αλαμινού - Λατούρος) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση προς Αλαμινό (ξυλογέφυρο), που βρίσκεται απί του ασφαλτόδρομου 
Κιτίου- Ζυγίου . Από εκεί προχωρεί Νοτιοδυτικά προς Ζύγι μέχρι τη διασταύρωση με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στη 
περιοχή Ακόνια λίγο μετά από τον οικισμό Φιλημένης στην μεγάλη στροφή του δρόμου. Από εκεί προχωρεί 
Βορειοανατολικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς τα Ακόνια και στη συνέχεια κατά μήκος του ιδίου αγροτικού 
δρόμου προς Αλαμινό( σύνορα Απαγορευμένης Κοπρού) μέχρι την Αλαμινό. Απο εκεί προχωρεί Νότια κατά μήκος του 
ασφαλτόδρομου προς τον παραλιακό δρόμο Ζυγίου- Κιτίου, στη διαστάυρωση ξυλογέφυρου όπου και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Β. 4. (Μαρώνι - Τσάρουκας) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 28/2/2019)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Μαρώνι . Στη συνέχεια από το Μαρώνι προχωρεί νότια κατά μήκος του αγροτικού 
δρόμου προς παραλία (σύνορα απαγορευμένης) μέχρι τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί προς τα εκκολαπτήρια του 
Μαρωνιού. Από εκεί ανατολικά κατά μήκος του αγροτικού αυτού δρόμου του αναδασμού μέχρι το δρόμο Αγίου 
Θεοδώρου Πεντασχοίνου παρά τη ΣΥΤΑ. Από εκεί νότια κατά μήκος του δρόμου μέχρι το παραλιακό δρόμο Μαζωτού-
Ζυγίου και στη συνέχεια από εκεί προχωρεί δυτικά κατά μήκος του πιο πάνω παραλιακού δρόμου προς Ζύγι  μέχρι τη 
διασταύρωση προς  Μαρώνι. Από εκεί προχωράει βορειοδυτικά κατά μήκους του δρόμου μέχρι το Μαρωνι όπου και το 
σημείο αρχής. 
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Περιοχή Β.5 (Ζυγίου – Ψεματισμένου - Μαρί) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 
28/2/2019)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση προς Ζύγι στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού και προχωρεί 
βορειοανατολικά κατά μήκος του δρόμου προς Λευκωσία μέχρι την αερογέφυρα Ζυγίου.  Από εκεί πάλι βορειοανατολικά 
κατά μήκος της περίφραξης του νέου αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας μέχρι την αερογέφυρα Ψεματισμένου.  Από 
εκεί προχωρεί νότια προς Ψεματισμένο και στην συνέχεια πάλι νότια κατά μήκος του δρόμου προς Ζύγι. Από εκεί 
προχωρεί Δυτικά κατά μήκος του δρόμου προς Βασιλικό και στην συνέχεια κατά μήκος της ακτογραμμής μέχρι τον 
ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Βασιλικού. Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου ( σύνορα 
απαγορευμένης ) μέχρι τον παλαιό δρόμο Λεμεσού –Λευκωσίας. Στη συνέχεια από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά κατά 
μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη διασταύρωση Ζυγίου όπου και το σημείο αρχής .   

Περιοχή Β.6 (Λειβάδια – Ορόκλινη – Κελλιά - Αραδίππου) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 
μέχρι τις 28/2/2019)   
Η περιοχή που περικλείεται και αρχίζει δίπλα από την αερογέφυρα του νέου αυτοκινητόδρομου Ριζοελιάς-Δεκέλειας 
παρά την Αραδίππου και προχωρεί βόρεια κατά μήκος του δρόμου προς Αβδελλερό και στη συνέχεια ανατολικά μέχρι 
τους Τρούλλους. Στη συνέχεια από τους Τρούλλους προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος της νεκρής ζώνης προς 
Ορόκλινη μέχρι τον αγροτικό δρόμο Πύλας-Ορόκλινης στη περιοχή Ασπρομούττη. Από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά κατά 
μήκος του αγροτικού δρόμου (σύνορα νέας απαγορευμένης Κουτσοπέτρι , έδρα του Λόχου)  μέχρι την Ορόκλινη και μετά 
προχωρεί νότια κατά μήκος του δρόμου μέχρι το νέο αυτοκινητόδρομο Δεκέλειας-Ριζοελιάς και στη συνέχεια δυτικά κατά 
μήκος του αυτοκινητόδρομου προς το συγκοινωνιακό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι την αερογέφυρα Αραδίππου όπου και το 
σημείο αρχής. Σημ. Απαγορεύεται το κυνήγι εντός της νεκρής ζώνης μεταξύ Αβδελερού-Τρούλλων-Πύλας. 

Περιοχή Β.7 (Μενεού – Περβόλια) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Η περιοχή που περικλείεται και αρχίζει από το Μενεού και προχωρεί νότια κατά μήκος του δρόμου προς παραλία μέχρι 
το πρώτο εξοχικό σπίτι γνωστό ως σπίτι του Αράπη. Από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου  
που περνά δίπλα από τους ευκαλύπτους του Μενεού μέχρι τον δρόμο ΚΙΤΙ Beach – Περβολιών. Από εκεί προχωρεί 
δυτικά και μετά βόρεια μέχρι τα Περβόλια. Από εκεί βορειοανατολικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου που περνά δίπλα 
από τα περβόλια του Μωχάμετ μέχρι το Μενεού όπου και το σημείο αρχής. 

Περιοχή B.8 (Αραδίππου - Παναγίας Αμπελιών) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 
28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την αερογέφυρα του νέου αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Λευκωσίας παρά την εκκλησία 
Παναγίας των Αμπελιών και προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος της βόρειας πλευράς της περίφραξης του 
αυτοκινητοδρόμου μέχρι την υπόγεια γέφυρα του δρόμου στην περιοχή Κρεμμός του Αυτί. Από εκεί προχωρεί βόρεια και 
στη συνέχεια ανατολικά κατά μήκος της απαγορευμένης περιοχής (Αρχάγγελου) προς τον αγροτικό δρόμο της 
καμηλόστρατας. Στη συνέχεια από εκεί προχωρεί νότια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου της καμηλόστρατας προς το 
κυνηγετικό πάρκο μέχρι τη συνάντηση με τον πρώτο αγροτικό δρόμο που οδηγεί αριστερά πριν το κυνηγετικό πάρκο. 
Από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά δίπλα από την περίφραξη των περβολιών κατά μήκος του αγροτικού αυτού δρόμου 
και στη συνέχεια νοτιοανατολικά κατά μήκος του ιδίου δρόμου προς Άγιο Κωνσταντίνο. Στη συνέχεια προχωρεί 
νοτιοδυτικά προς την αερογέφυρα του νέου αυτοκινητόδρομου δίπλα από την Παναγία των Αμπελιών όπου και το σημείο 
αρχής. ( σημείωση ¨ Εξαιρείται το περιβόλι του Ασήμι). 

Περιοχή Β.9 (Άγιος Θεόδωρος - Άγιοι Ανάργυροι) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 
28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων (που βρίσκεται στον κύριο δρόμο Αγίου 
Θεοδώρου που οδηγεί στο παραλιακό δρόμο Ζυγίου – Κιτίου) και προχωρεί νότια κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
μέχρι το δεύτερο αγροτικό δρόμο (δεξιά) που οδηγεί νοτιοδυτικά προς Αμαλά και Αγ.Νικόλαο. Από εκεί κατά μήκος του 
πιο πάνω αγροτικού δρόμο με νοτιοδυτική κατεύθυνση και ακολούθως με βόρεια κατεύθυνση περνά από τον παλαιό 
πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών. Από εκεί κατά μήκος του ιδίου δρόμου με ανατολική κατεύθυνση μέχρι το γκρεμό 
ακριβώς πάνω από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων όπου και το σημείο αρχής.  

 Σημ.: Η περιοχή είναι σηματοδοτημένη με σχετικές πινακίδες. 
Περιοχή  Β.10 (Αραδίππου - Καλό Χωριό - Άης Μάμας) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 

μέχρι τις 28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Καλό Χωριό και προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς 
τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι τη συνάντηση σε ένα χιλιόμετρο με τον ασφαλτόδρομο που οδηγεί δεξιά προς τον νέο 
αυτοκινητόδρομου Ριζοελιάς-κόμβου Καλού Χωριού . από εκεί προχωρεί ανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
που στη συνέχεια μετατρέπεται σε χωματόδρομο έως την υπόγεια γέφυρα του δρόμου Ριζοελιάς-κόμβου καλού χωριού. 
Από εκεί προχωρεί νότια κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Καλού χωριού . Από εκεί προχωρεί 
βορειόδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς το καλό χωριό όπου και το σημείο αρχής.    

Περιοχή  Β.11. (Κιβισίλι – Τερσεφάνου) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 
28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Κιβισίλι και προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου του 
αναδασμού προς το Κοινοτικό Ντεπόζιτο και τον σκυβαλότοπο Κιβισιλίου. Στην συνέχεια νοτιοανατολικά κατά μήκος του 
αγροτικού δρόμου προς Τερσεφάνου από την περιοχή Νερουπιές και τις δεξαμενές λυμάτων στην συνέχεια προχωρεί 
ανατολικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς Τερσεφάνου περνώντας δίπλα από το Κοινοτικό Στάδιο, στην 
συνέχεια από το Τερσεφάνου προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του δρόμου προς Κίτι μέχρι την συνάντηση με τον 
δρόμο Κιτίου-Μαζωτού. Από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά προς Μαζωτό μέχρι την συνάντηση με το γεφύρι του ποταμού 
Πούζη, Από εκεί προχωρεί βόρεια κατά μήκος του ποταμού προς Κιβισίλι όπου και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Β.12 (Κίτι – Παρασόλια – Μαζωτού – Πετούντας - Αγιάσματα). (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από 
τις 2/1/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Κίτι και προχωρεί Νότια κατά μήκος του δρόμου προς τα Περβόλια στην συνέχεια 
από εκεί προχωρεί Νοτιοανατολικά μέχρι το φάρο στην παραλία, Από εκεί προχωρεί Νοτιοδυτικά κατά μήκος της 
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παραλίας μέχρι τη συνάντηση με το δρόμο παρά το λιμανάκι Αλαμινού. Από εκεί προχωρεί Βόρεια κατά μήκος του 
αγροτικού δρόμου  μέχρι τον ασφαλτόδρομο Ζυγίου-Κιτίου. Από εκεί προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του 
ασφαλτόδρομου μέχρι το Κίτι όπου και σημείο αρχής.  

Περιοχή Β.13 (Κλαυδιάς – Καλού χωριού) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 
28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το γεφύρι Κλαυδιάς στον παλαιό δρόμο Λάρνακας Κοφίνου και προχωρεί βόρεια κατά 
μήκος του ποταμού Τρίμυθου μέχρι τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο στην περιοχή Κολιόγκρεμος που οδηγεί στο 
Καλό Χωριό. Από εκεί προχωρεί ανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω αγροτικού δρόμου προς κτηνοτροφική περιοχή 
Καλού Χωριού και στη συνέχεια κατά μήκος του ασφαλτόδρομου της κτηνοτροφικής περιοχής ανατολικά εως το Καλό 
χωριό Στη συνέχεια από το Καλό Χωριό προχωρεί νοτιοανατολικά προς Λάρνακα μέχρι τον κυκλικό κόμβο Καλού 
Χωριού . Από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος της περίφραξης του νέου αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Κοφίνου 
μέχρι το γεφύρι Κλαυδιάς ( πέτρινο γεφύρι Τριμύθου ) όπου το σημείο αρχής. 

Σημείωση Συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής «Περβολούθκια» Καλού Χωριού. 
Περιοχή Β. 14 (Κοφίνου – Πέυκος Πασιά) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 

28/2/2019)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοφίνου και προχωρεί βορειοανατολικά κατά μήκος του παλαιού δρόμου προς 
Λάρνακα μέχρι τη διασταύρωση προς Μεννόγεια . Από εκεί προχωρεί Νότια κατά μήκος του δρόμου προς Αλαμινό. Στη 
συνέχεια από αλαμινό προχωρεί Βορειοδυτικά προς Κοφίνου όπου και το σημείο αρχής. 

Περιοχή Β.15 (Αλεθρικού - Σκυβαλότοπου Κιβισιλίου) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι 
τις 28/2/2019)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το Αλεθρικό και προχωρεί Ανατολικά κατά μήκος του Αγροτικού δρόμου προς τη 
κτηνοτροφική περιοχή και στη συνέχεια Νοτιοανατολικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς το σκυβαλότοπο 
Κιβισιλίου και τη νέα κτηνοτροφική περιοχή Κιβισιλίου . Στη συνέχεια προχωρεί Νοτιοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού 
δρόμου του αναδασμού περνώντας από το Κοινοτικό Ντεπόζιτο Κιβισιλίου μέχρι το Κιβισίλι. Από εκεί προχωρεί Βόρεια 
κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς Αλεθρικό όπου το σημείο Αρχής. 

ΠΑΦΟΥ 
Περιοχή Α. 1 (Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 2/1/2019 μέχρι τις 24/2/2019 και 

καθημερινά από τις 25/2/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Σε όλη την επικράτεια της Επαρχίας πλην : 

 των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου. 

 των προσωρινά απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται στο περί Προσωρινών 
Απαγορευμένων Περιοχών Κυνηγίου, Διάταγμα του 2018. 

 των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 50 των περί 
Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 - 2017. 

 Σε ακτίνα 200 μέτρων από αυτοκινητόδρομους και σε ακτίνα 100 μέτρων από κύριους δρόμους. . 

 Των περιοχών που περιγράφονται πιο κάτω :               
 

1. Περιοχή Πωμού. 
Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Πωμός και ακολουθεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση τον χωματόδρομο 
δίπλα από το κανάλι του αρδευτικού ( του φράκτη τ ου Πομού) μέχρι τ ο χ ωριό Νέα Δήμματα κ αι από εκεί με 
βόρεια κατεύθυνση ακολουθεί τον κύριο δρόμο Νεα Δήμματα - Πωμός μέχρι τον Πωμό που είναι το σημείο 
αρχής. 

2. Περιοχή Πάφου. 
Tο όριο της περιοχής αρχίζει από τον Δήμο της Πάφου και ακολουθεί με βορειοανατολική κατεύθυνση τον κύριο 
δρόμο Πάφου – Τσάδας μέχρι την Τσάδα ακολουθεί στην συνέχεια τον κύριο δρόμο Τσάδας – Λετύμπους μέχρι 
την διασταύρωση του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στα γήπεδο γκολφ .(Σταυρός της Μυνθης) 
από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου που περνά δίπλα από τα γήπεδα γκολφ μέχρι την διασταύρωση του 
με τον κύριο δρόμο Πάφου – Επισκοπής από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου 
δρόμου μέχρι την διασταύρωση του με τον χωματόδρομο που οδηγεί στον σκουπιδότοπο της Αγίας 
Μαρινούδας και από εκεί ακολουθεί τον πιο πάνω χωματόδρομο που περνά από τον σκουπιδότοπο και τα 
χοιροστάσια μέχρι το χωριό Αγία Μαρινούδα και από εκεί ακολουθεί τον κύριο δρόμο Αγίας Μαρινούδας – 
Πάφου μέχρι την Πάφο που είναι το σημείο αρχής. 

3. Περιοχή Τίμης. 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την αερογέφυρα του νέου αυτοκινητόδρομου Λεμεσού –Πάφου στη Αγία 
Βαρβάρα και ακολουθεί με νότια κατεύθυνση τον νέο αυτοκινητόδρομο μέχρι την αερογέφυρα στη Τίμη από εκεί 
με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Τίμης – Αναρίτας μέχρι τον παλιό αυτοκινητόδρομο 
Πάφου – Λεμεσού, ακολουθεί στην συνέχεια με δυτική κατεύθυνση τον πιο πάνω αυτοκινητόδρομο μέχρι το 
χωριό Αχέλεια από εκεί με ανατολική κατεύθυνση ακολουθεί τον κύριο δρόμο Αχέλειας - Αγ. Βαρβάρας μέχρι το 
σημείο αρχής. 

4. Περιοχής Ακουρδάλιας. 
Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Πάνω Ακουρδάλια και ακολουθεί με δυτική κατεύθυνση τον 
χωματόδρομο στην τοποθεσία ΄΄Σιηνιά΄΄μέχρι το αργάκι του Πυθαρόλακκου από εκεί με βόρεια κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο στην τοποθεσία ΄΄Αλώνια΄΄ από 
εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το σημείο αρχής. 

5. Περιοχή Αγ.Μαρίνας Χρυσοχούς. 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Νέα Δήμματα και ακολουθεί με νοτιοανατολική και νότια 
κατεύθυνση την οροθετική γραμμή του Δάσους Πάφου μέχρι τον υδατοφράκτη της Αγίας Μαρίνας. Από εκεί με 
δυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι τον κύριο δρόμο πόλις 
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χρυσοχούς – Πωμού, ακολουθεί με βόρεια κατεύθυνση τον πιο πάνω κύριο δρόμο μέχρι τα Νέα Δήματα που 
είναι το σημείο αρχής. 

6. Περιοχή Φύτης. 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα της Φύτης και ακολουθεί με νότια κατεύθυνση τον κύριο δρόμο 
Φύτη – Αγιος Δημητριανός μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο Άγιος Δημητριανός – Σίμου ,ακολουθεί με 
δυτική και βόρεια κατεύθυνση τον πιο πάνω κύριο δρόμο μέχρι την διασταύρωση του με τον δρόμο Φύτης -
Λάσας από εκεί με ανατολική κατεύθυνση ακολουθεί τον πιο πάνω κύριο δρόμο μέχρι την Φύτη που είναι το 
σημείο αρχής. 

7. Περιοχή Λετύμπους. 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Λετύμπους και ακολουθεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση τον 
χωματόδρομο που περνά από τις τοποθεσίες ΄΄παλιάμπελα΄΄ ΄΄σπήλιος΄΄ ΄΄λιμνη΄΄ γιοφύρκα΄΄μεχρι το σύνορο 
της απαγορευμένης περιοχής από εκεί με βόρεια κατεύθυνση ακολουθεί το όριο της απαγορευμένης περιοχής 
μέχρι τον κύριο δρόμο Πάφου –Λετύμπους και στην συνέχεια με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω κύριου δρόμου μέχρι την Λετύμπου που είναι το σημείο αρχής. 

8. Περιοχή Χολέτρια. 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τα παλιά Χολέτρια και ακολουθεί με ανατολική κατεύθυνση τον κύριο δρόμο 
Παλιά χολέτρια – Νέα Χολέτρια μέχρι την συμβολή του με τον κύριο δρόμο Πάφου Σταυροκόννους και στην 
συνέχεια με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τα Νέα Χολέτρια από 
εκεί με δυτική και βόρεια κατεύθυνση ακολουθεί τον χωματόδρομο που περνά από τις τοποθεσίες ΄΄ λιθάρκα΄΄ ΄΄ 
μελισσόβουνος΄΄ ΄΄κολιόροτσος΄΄ μέχρι το σύνορο της  απαγορευμένης περιοχής και από εκεί με 
βορειοανατολική  κατεύθυνση ακολουθεί  τον χωματόδρομο , σύνορο της απαγορευμένης περιοχής μέχρι τα 
παλιά Χολέτρια που είναι το σημείο αρχής. 

9. Περιοχή Επισκοπής. 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του ποταμού της Έζουσας με τον δρόμο Επισκοπής -               
Νατάς, από εκεί με νότια κατεύθυνση ακολουθεί τον πιο πάνω δρόμο μέχρι τον πρώτο δρόμο στα δεξιά        
στην τοποθεσία ΄΄καπνοπούτζί΄΄ από εκεί με δυτική κατεύθυνση ακολουθεί τον πιο πάνω δρόμο μέχρι τον 
ποταμό της Έζουσας και στην συνέχεια με βόρεια κατεύθυνση ακολουθεί την κοίτη του ποταμού μέχρι το σημείο 
αρχής. 
Περιοχή Β.1 (Προδρόμι) (Το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινά από τις 2/1/2019 μέχρι τις 28/2/2019)  

Το όριο της περιοχής αρχίζει απο τον κύριο δρόμο Προδρόμι – Δρούσια με την συμβολή χωματόδρομου στην 
τοποθεσία΄΄αλώνι΄΄απο εκεί ακολουθεί τον πιο πάνω χωματόδρομο (σύνορο απαγορευμένης περιοχής) μέχρι την 
συμβολή του με άλλο χωματόδρομο στην τοποθεσία ΄΄κοκκινόκαμπος΄΄ από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία ΄΄γιαλλόροτσος΄΄ και στην συνέχεια απο την βιοτεχνική περιοχή 
της Δρούσιας μέχρι τον κύριο δρόμο Δρούσιας – Προδρόμι, ακολουθεί τον πιο πάνω κύριο δρόμο μέχρι το σημείο αρχής. 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
Περιοχή Β.1  (Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 2/1/2019 μέχρι τις 24/2/2019 και 

καθημερινά από τις 25/2/2019 μέχρι τις 28/2/2019) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Παραλίμνι. Από εκεί κατά μήκος του κυρίου δρόμου Παραλίμνι – Πρωταράς 
κα με ανατολική κατεύθυνση μέχρι τον κυκλικό κόμβο της  ¨Αγ.Τριάδας ¨.Από εκεί κατά μήκος του κυρίου δρόμου 
Παραλίμνι-Πρωταράς-Αγ.Νάπας και με νότια κατεύθυνση και ακολούθως δυτική κατεύθυνση μέχρι το χωριό Αγ.Νάπα. 
Από εκεί κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Αγ.Νάπας-Ξυλοφάγου και με δυτική κατεύθυνση μέχρι την αερογέφυρα 
Λιοπετριού(ποταμός Λιοπετριού).Από εκεί ακολουθώντας τα επαρχιακά όρια  Αμμοχώστου –Λάρνακας  και με δυτική , 
νοτιοδυτική και δυτική κατεύθυνση μέχρι τη συμβολή τους με τα όρια των Βρετανικών Βάσεων . Από εκεί  και κατά μήκος 
των Βρετανικών Βάσεων και με νοτιοδυτική κατεύθυνση μέχρι τη  συμβολή τους με τον κύριο δρόμο  Αυγόρου –Δασάκι 
Άχνας – Φράγμα Άχνας . Από εκεί  κατά μήκος του κυρίου δρόμου Αυγόρου-Φράγμα Άχνας και με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση  μέχρι τη συμβολή του  με τα όρια των Βρετανικών Βάσεων  που είναι παράλληλα  με τον κύριο δρόμο 
Άχνας Αγίου Γεωργίου Αχερίτου και με ανατολική κατεύθυνση  μέχρι το χωριό Αγίου Γεωργίου Αχερίτου. Από εκεί με 
ανατολική κατεύθυνσή και ακολουθώντας τα όρια της προσωρινής απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου με αύξοντα  
αριθμό  6349  μέχρι το χωριό Δερύνεια  . Από εκεί κατά μήκος του κυρίου δρόμου  Δερύνειας Παραλίμνι  και με νότια 
κατεύθυνση μέχρι το χωριό Παραλίμνι όπου  είναι και το σημείο Αρχής .  

Περιοχή Β.2 (Περιοχή Αγίου Νικολάου - Αγγλικές Βάσεις) (Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή από 
τις 2/1/2019 μέχρι τις 24/2/2019 και καθημερινά από τις 25/2/2019 μέχρι τις 28/2/2019)  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον χωμάτινο δρόμο που βρίσκεται Νότια των θερμοκηπίων (Σάρδαλου) . Από εκεί 
κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου και με Νότια κατεύθυνση κατά μήκος τον ορίων των Βρετανικών Βάσεων 
μέχρι την συμβολή του με το τελευταίο σημείο των ορίων των Βρετανικών Βάσεων. Από εκεί κατά μήκος των ορίων των 
Βρετανικών Βάσεων και με Β/Δ κατεύθυνση μέχρι τα όρια της οικιστικής περιοχής του χωρίου Αγίου Γεωργίου Αχερίτου. 
Από εκεί κατά μήκος των πιο πάνω ορίων μέχρι την συμβολή του με τον χωμάτινο δρόμο που με Δυτική κατεύθυνση 
οδηγεί στο χωρίο Αγίου Γεωργίου Αχερίτου. Από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου και με Ανατολική 
κατεύθυνση μέχρι την συμβολή με τον χωμάτινο δρόμο που βρίσκεται Νότια των θερμοκηπίων Σάρδαλου όπου είναι και 
το σημείο αρχής. 

OPOI 

1. Aπαγορεύεται το άναμμα της φωτιάς. 
2. Aπαγορεύεται ο πυροβολισμός άγριων πτηνών που κάθονται σε  καλώδια της Aρχής Hλεκτρισμού Κύπρου ή 

της Aρχής Tηλεπικοινωνιών Κύπρου. 
3. Oι κυνηγοί πρέπει να έχουν πάντοτε μαζί τους την άδεια κυνηγίου, την άδεια κατοχής του κυνηγετικού όπλου 

και το δελτίο ταυτότητας τους. 
4. Το κυνήγι απαγορεύεται: 

 Εντός των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου 
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 Εντός των προσωρινά απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται στο περί 
Προσωρινών Aπαγορευμένων Περιοχών Kυνηγίου, Διάταγμα του 2018. 

 Εντός των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 50 
των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 - 2017. 

 Σε ακτίνα 200 μέτρων από αυτοκινητόδρομους και σε ακτίνα 100 μέτρων από κύριους δρόμους.   
5. Aπαγορεύεται η ελεύθερη ή με επιτήρηση κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων εντός απαγορευμένων περιοχών 

κυνηγίου, για σκοπούς καταδίωξης θηράματος, κατά τις ημέρες κυνηγίου, εκτός και αν έχουν καθοριστεί ως 
περιοχές άσκησης / εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων.  

  
 

……………………………. 
 

Έγινε την 30
η
 Ιουλίου 2018. 

 
 

(ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΡΟΥ) 
Προϊστάμενος Υπηρεσίας 

Θήρας και Πανίδας 
 


