
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ 

ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2003 - 2016 

 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 94(1) και 71(2) 

  

152 (Ι) του 2003 
256 (Ι) του 2004 
  81 (Ι) του 2005 
151 (Ι) του 2006 
  15 (Ι) του 2008 
    5 (Ι) του 2009 
129(I) του 2012 
  52(I) του 2014 
104(Ι) του 2014 
165(I) του 2014 
68 (Ι) του 2015 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του 

χορηγούνται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 94 και 

του εδαφίου (2) του άρθρου 71 του περί Προστασίας και 

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 

2003, με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

  

Συνοπτικός τίτλος 1.- Οι  παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί 

Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων (Χώροι Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων) 

Κανονισμοί του 2016). 

  

Ερμηνεία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- (1). Στους παρόντες Κανονισμούς εκτός εάν από το 

κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –  

 

«Άδεια» σημαίνει την άδεια δημιουργίας και λειτουργίας 

χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων που εκδίδεται 

δυνάμει του Κανονισμού 5. 

 

«Άδεια κατοχής και χρήσης λαγών και θηραματικών 

πτηνών» σημαίνει την άδεια κατοχής και χρήσης λαγών 

και θηραματικών πτηνών, που είναι εκτρεφόμενα ή έχουν 

γεννηθεί σε αιχμαλωσία, για σκοπούς  εκπαίδευσης των 

κυνηγετικών σκύλων εντός των χώρων εκπαίδευσης 

κυνηγετικών σκύλων, που εκδίδεται δυνάμει του 

Κανονισμού 11.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86(Ι) του 1999 
51(I) του 2000  
5(I) του 2001 
131(I) του 2001 
199(I) του 2002 
228(I) του 2002 
52(I) του 2005 
128(I) του 2005 
148(I) του 2006 
156(I) του 2006 
27(I) του 2007 
154(I) του 2007 
166(I) του 2007 
2(I) του 2009 
50(I) του 2009 
98(I) του 2009 
47(I) του 2010 
120(I) του 2010 
29(I) του 2011 
136(I) του 2011 
218(Ι) του 2012 
94(I) του 2013 
142(I) του 2013 
172(Ι) του 2013 
50(Ι) του 2015 
79(I) του 2015 
104(I) του 2015 
 
 

 

«Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει: 

 

(α)  Μέσα στα δημοτικά όρια οποιουδήποτε Δήμου, το 

Δημοτικό Συμβούλιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το 

οποίο διορίστηκε ή εξουσιοδοτήθηκε από τέτοιο 

Συμβούλιο. 

 

(β)  Σε όλες τις άλλες περιοχές, το Κοινοτικό Συμβούλιο 

της Κοινότητας, στην οποία εγκαθιδρύθηκε σύμφωνα με 

τον περί Κοινοτήτων Νόμο, ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 

το οποίο διορίστηκε ή εξουσιοδοτήθηκε από το Κοινοτικό 

Συμβούλιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ζώο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το 

άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων 

Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου. 

 

«Νόμος» σημαίνει τους περί Προστασίας και Διαχείρισης 

Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του  2003 έως 

2016 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

  

«Τεχνητή φωλιά» σημαίνει κατασκευή που διασφαλίζει ότι 



ο σκύλος δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα ζώα που 

χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των κυνηγετικών 

σκύλων, ή και να είναι χώρος διαφυγής τους, χωρίς να 

μπορεί να τα προσεγγίσει ο υπό εκπαίδευση σκύλος. 

 

«Υπεύθυνος» σημαίνει το άτομο που ορίζεται σύμφωνα με 

τον Κανονισμό 5 των παρόντων Κανονισμών και είναι 

υπεύθυνο για την πιστή εφαρμογή των προνοιών των 

Κανονισμών καθώς και των όρων αυτών εντός του χώρου 

που λειτουργεί ως χώρος εκπαίδευσης σκύλων .   

 

(2) όροι και φράσεις που δεν καθορίζονται στους 

παρόντες Κανονισμούς έχουν την έννοια που τους 

αποδίδεται σε αυτούς από το Νόμο. 

  

Αίτηση  Έκδοσης 
άδειας 
 
 
 
 
Τύπος Α 
Παράρτημα Ι. 

3.- Πρόσωπο το οποίο ενδιαφέρεται να αποκτήσει άδεια 

δημιουργίας και λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης 

κυνηγετικών σκύλων υποβάλλει αίτηση προς τον 

Προϊστάμενο, στον Τύπο Α του Παραρτήματος Ι. 

  

Δικαίωμα υποβολής 
αίτησης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόκτηση άδειας 

δημιουργίας και λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης 

κυνηγετικών σκύλων έχει οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει 

συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, 

δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σύμφωνα με τον περί 

Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμο του 2003 τα τελευταία πέντε χρόνια και 

έχει παρακολουθήσει σχετικά επιμορφωτικά μαθήματα και 

έχει επιτύχει σε ειδική εξέταση όπως αυτά καθορίζονται 

στον Κανονισμό 12.  

  

Έκδοση άδειας 
 
Τύπος Β 
Παράρτημα Ι 

5.- Η άδεια δημιουργίας και λειτουργίας χώρου 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων εκδίδεται στον Τύπο Β, 



 
 
Παράρτημα ΙI 

του Παραρτήματος Ι, με την καταβολή του τέλους που 

αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

  

 Νοείται ότι, το πρόσωπο στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια 

δημιουργίας και λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης 

κυνηγετικών σκύλων είναι και ο υπεύθυνος του χώρου. 

  

Χρονική διάρκεια της 
άδειας. 

6.- Η άδεια δημιουργίας και λειτουργίας του χώρου 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων ισχύει για περίοδο ενός 

έτους από την ημερομηνία έκδοσής της, παρέχεται δε 

δυνατότητα ανανέωσής της, εφόσον πληρούνται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην άδεια. 

  

 Νοείται ότι, η παρούσα άδεια δύναται να ανακληθεί 

οποτεδήποτε ή να μην ανανεωθεί, από τον προϊστάμενο, 

εφ' όσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις των 

παρόντων Κανονισμών του περί Προστασίας και 

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 

2003 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επίσημη Εφημερίδα  
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
17.5.2002 
16.5.2003 
13.5.2011. 

 

Περαιτέρω νοείται, ότι η παρούσα άδεια δύναται να 

ανακληθεί οποτεδήποτε ή να μην ανανεωθεί από τον 

Προϊστάμενο εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι η εκπαίδευση των 

σκύλων δεν βρίσκεται πάντοτε κάτω από την ευθύνη και 

τον έλεγχο κατόχου ισχύουσας επαγγελματικής άδειας 

εκπαιδευτή ζώων αναφορικά με την εκπαίδευση σκύλων, 

η οποία εκδίδεται δυνάμει των περί Επαγγελματιών 

Φροντιστών ή Εκπαιδευτών Ζώων Διαταγμάτων του 2002 

έως 2011, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται. 

 

  



Εκπαίδευση. 

 

 

 

Παράρτημα ΙΙΙ. 

7.-  Πρόσωπο το οποίο αποκτά άδεια δημιουργίας και 

λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων, 

διενεργεί την εκπαίδευση των σκύλων, κατά τα 

διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα III. 

  

Έκταση χώρων 
εκπαίδευσης. 

8.-  (1). Ο χώρος εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων δεν 

θα είναι μικρότερος του ενός εκταρίου και όχι μεγαλύτερος 

των πέντε εκταρίων. 

  

 Νοείται ότι, ο προϊστάμενος δύναται να παραχωρήσει 

άδεια δημιουργίας και λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης 

κυνηγετικών σκύλων και σε χώρους που υπάρχει ήδη 

υφιστάμενη περίφραξη, η οποία έχει κατασκευαστεί πριν 

από την έγκριση των παρόντων Κανονισμών, που 

καλύπτει επιφάνεια μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτή που 

αναφέρεται πιο πάνω ή σε περιπτώσεις όπου η 

περίφραξη, λόγω της μορφολογίας του εδάφους, δεν είναι 

δυνατό να γίνει στα πιο πάνω πλαίσια.  

  

90 του 1972  
56 του 1982  
   7 του 1990  
28 του 1991  
91(Ι) του 1992  
55(Ι) του 1993  
72(Ι) του 1998  
59(Ι) του 1999  
142(Ι) του 1999  
241(Ι) του 2002  
29(Ι) του 2005  
135(Ι) του 2006  
11(Ι) του 2007 
76(I) του 2011 
130(I) του 2011 
164(I) του 2011 

33(I) του 2012 

110(I) του 2012 

150(Ι) του 2012 

20(Ι) του 2013 

65(Ι) του 2013 

120(Ι) του 2014 

39(Ι) του 2015 
134(Ι) του 2015 
 

 
 

(2). Τηρουμένου του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας 

Νόµου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 

Νόμου όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται η εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων 

αδειών για περίφραξη ή για ανέγερση διαφόρων 

υποδομών εντός του χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών 

σκύλων είναι υποχρέωση του υπεύθυνου. 



  

Τοποθεσία χώρου 
εκπαίδευσης  

9.- (1). Ο χώρος εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων πρέπει 

να είναι περιφραγμένος και να βρίσκεται σε απόσταση 

ενός τουλάχιστο χιλιομέτρου από οικιστικές περιοχές, 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αθλητικούς χώρους, 

εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, σχολεία και 

εκκλησίες. 

  

 Νοείται ότι, ο προϊστάμενος δύναται να παραχωρήσει 

άδεια δημιουργίας και λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης 

κυνηγετικών σκύλων και σε χώρους που έχουν  

κατασκευαστεί πριν από την έγκριση των παρόντων 

Κανονισμών και βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του 

ενός χιλιομέτρου από οικιστικές περιοχές, στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις, αθλητικούς χώρους, εκδρομικούς και 

κατασκηνωτικούς χώρους, σχολεία και εκκλησίες. 

  

 (2). Πριν από την παραχώρηση της άδειας δημιουργίας 

και λειτουργίας του χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών 

σκύλων, ο χώρος θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της 

αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης.  

   

Αίτηση άδειας 
κατοχής ζωντανών 
ζώων για σκοπούς 
εκπαίδευσης 
κυνηγετικών σκύλων 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τύπος Γ 
Παραρτήματος Ι 
 
 
 
 
 
 

10.-  Πρόσωπο το οποίο ενδιαφέρεται να αποκτήσει άδεια 

δημιουργίας και λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης 

κυνηγετικών σκύλων και επιθυμεί στο χώρο να κατέχει, για 

σκοπούς εκπαίδευσης των κυνηγετικών σκύλων, ζωντανά 

είδη θηραμάτων ή ζωντανά ζώα, που είναι εκτρεφόμενα ή 

έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία, υποβάλει:  

 

(1) αίτηση στον τύπο Γ του Παραρτήματος Ι, εάν 

επιθυμεί να κατέχει ζωντανούς λαγούς που είναι 

εκτρεφόμενοι ή έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία,  

 



Τύπος Δ 
Παραρτήματος Ι 
 
 
 
 
 
 
 
Τύπος Ε 
Παραρτήματος Ι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τύπος Στ 
Παραρτήματος Ι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τύπος Ζ 
Παραρτήματος Ι 

(2) αίτηση στον τύπο Δ του Παραρτήματος Ι εάν 

επιθυμεί να κατέχει ζωντανά θηραματικά πτηνά, 

που είναι εκτρεφόμενα ή έχουν γεννηθεί σε 

αιχμαλωσία, 

 

(3)  αίτηση στον τύπο Ε του Παραρτήματος Ι εάν 

επιθυμεί να κατέχει ζωντανά ζώα τα οποία δεν 

περιλαμβάνονται στις διατάξεις του περί 

Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμου του 2003, που είναι 

εκτρεφόμενα ή έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία,  

 

(4) αίτηση στον τύπο Στ του Παραρτήματος Ι εάν 

επιθυμεί να κατέχει ζωντανούς λαγούς, ζωντανά 

θηραματικά πτηνά και ζωντανά ζώα τα οποία δεν 

περιλαμβάνονται στις διατάξεις του περί 

Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμου του 2003, που είναι 

εκτρεφόμενα ή έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία, 

  

(5) αίτηση στον τύπο Ζ του Παραρτήματος Ι εάν 

επιθυμεί να κατέχει ζωντανούς λαγούς και ζωντανά 

θηραματικά πτηνά, που είναι εκτρεφόμενα ή έχουν 

γεννηθεί σε αιχμαλωσία. 

  

 Νοείται ότι, η εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων με τη 

χρήση άγριων θηραμάτων απαγορεύεται. 

  

Άδεια κατοχής 
ζωντανών ζώων για 
σκοπούς 
εκπαίδευσης 
κυνηγετικών σκύλων  
 
Τύπος Η 
Παράρτημα Ι. 
Παράρτημα ΙΙ 
 

11.- (1) Η άδεια κατοχής και χρήσης ζωντανών λαγών που 

είναι εκτρεφόμενοι ή έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία, για 

σκοπούς εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων, θα εκδίδεται 

στον Τύπο Η, του Παραρτήματος Ι,  με την καταβολή του 

τέλους που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Τύπος Θ 
Παράρτημα Ι. 
 
Παράρτημα ΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τύπος Ι 
Παράρτημα Ι 
 
Παράρτημα ΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τύπος Κ 
Παράρτημα Ι 
Παράρτημα ΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 
Τύπος Λ 
Παράρτημα Ι 
Παράρτημα ΙΙ 

 

(2) Η άδεια κατοχής και χρήσης ζωντανών θηραματικών 

πτηνών που είναι εκτρεφόμενα ή έχουν γεννηθεί σε 

αιχμαλωσία, για σκοπούς εκπαίδευσης κυνηγετικών 

σκύλων θα εκδίδεται στον Τύπο Θ, του Παραρτήματος Ι,  

με την καταβολή του τέλους που αναφέρεται στο 

Παράρτημα ΙΙ. 

 

 

(3) Η άδεια κατοχής και χρήσης ζωντανών ζώων, που 

είναι εκτρεφόμενα ή έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία και τα 

οποία δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του περί 

Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμου του 2003, θα εκδίδεται στον Τύπο Ι, 

του Παραρτήματος Ι,  με την καταβολή του τέλους που 

αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

 

(4) Η άδεια κατοχής και χρήσης ζωντανών λαγών, 

ζωντανών θηραματικών πτηνών, ζωντανών ζώων τα 

οποία δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του περί 

Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμου του 2003, που είναι εκτρεφόμενα ή 

έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία, θα εκδίδεται στον Τύπο Κ, 

του Παραρτήματος Ι, με την καταβολή του τέλους που 

αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

(5) Η άδεια κατοχής και χρήσης ζωντανών λαγών, και 

ζωντανών θηραματικών πτηνών, που είναι εκτρεφόμενα ή 

έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία, θα εκδίδεται στον Τύπο Λ, 

του Παραρτήματος Ι,  με την καταβολή του τέλους που 

αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

 



(6) Οι πιο πάνω άδειες ισχύουν για περίοδο ενός έτους 

από την ημερομηνία έκδοσής τους. Παρέχεται  δυνατότητα 

ανανέωσής τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στην άδεια. 

   

 
 
 
 
 
152 (Ι) του 2003 
256 (Ι) του 2004 
  81 (Ι) του 2005 
151 (Ι) του 2006 
  15 (Ι) του 2008 
    5 (Ι) του 2009 
129(I) του 2012 
  52(I) του 2014 
104(Ι) του 2014 

Νοείται ότι, η παρούσα άδεια δύναται να ανακληθεί 

οποτεδήποτε ή να μην ανανεωθεί, από τον προϊστάμενο, 

χωρίς καμία αποζημίωση, εφ' όσον διαπιστωθεί ότι δεν 

τηρούνται οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, και του 

περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμου του 2003 όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  

 
 
 
 
 
 
 
Επίσημη Εφημερίδα  
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
17.5.2002 
16.5.2003 
13.5.2011. 

 

Περαιτέρω νοείται, ότι η παρούσα άδεια δύναται να 

ανακληθεί οποτεδήποτε ή να μην ανανεωθεί από τον 

Προϊστάμενο εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι η φροντίδα των 

ζώων δεν βρίσκεται πάντοτε κάτω από την ευθύνη και τον 

έλεγχο κατόχου ισχύουσας επαγγελματικής άδειας 

φροντιστή ζώων για την κατηγορία και τα είδη των ζώων 

που κρατούνται, η οποία εκδίδεται δυνάμει των περί 

Επαγγελματιών Φροντιστών ή Εκπαιδευτών Ζώων 

Διαταγμάτων του 2002 έως 2011, όπως αυτά εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

 

  

 12. (1) Δικαίωμα  συμμετοχής  στα  επιμορφωτικά  

μαθήματα και στην ειδική εξέταση που αναφέρονται στον 

Κανονισμό 4 έχει κάθε πολίτης της Δημοκρατίας, όπως 

επίσης κάθε αλλοδαπός που διαμένει στη Δημοκρατία 

που έχει συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος (17ο) της 

ηλικίας του, έχει υποβάλει αίτηση στον τύπο Ν του 

Παραρτήματος Ι  και έχει καταβάλει το τέλος που 



καθορίζεται στο Παράρτημα II. 

 

(2) Τα επιμορφωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν θέματα 

σχετικά με τη βιολογία, των ειδών άγριας πανίδας καθώς 

και των εκτρεφόμενων ειδών των αγρίων πτηνών και της 

άγριας πανίδας, συνήθειες και απαιτήσεις, τη διαδικασία 

και τον τρόπο σήμανσης τους, τη νομοθεσία που διέπει 

την κατοχή, των ζώων καθώς και θέματα που αφορούν 

την ευημερία και την εκπαίδευση των κυνηγετικών 

σκύλων. 

  

 13.(1) Τα μαθήματα και οι ειδικές εξετάσεις για την 

απόκτηση άδειας δημιουργίας και λειτουργίας χώρου 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων διενεργούνται από τον 

προϊστάμενο ή από επιτροπή που καθορίζεται από τον 

προϊστάμενο. Ο προϊστάμενος δύναται να επιστρέψει 

μέχρι και το 70% των τελών παρακολούθησης 

επιμορφωτικών μαθημάτων, ανά πρόσωπο, σε Σωματείο 

του οποίου μέλος του διενήργησε τα εν λόγω μαθήματα.   

 

(2) Η ημερομηνία και ο τόπος εξέτασης καθορίζονται, από 

τον προϊστάμενο. 

  

Ευθύνη ελέγχου 
εφαρμογής των 
Κανονισμών 

14.- Την ευθύνη εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών 

έχει ο Προϊστάμενος. 

 

  

 

 
 

15.- Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 88 του 

Νόμου πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις πρόνοιες των 

παρόντων κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος. 

  

 16.-  Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται τηρουμένων 

των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης 



Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003 όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  

Έναρξη ισχύος των 

παρόντων 

Κανονισμών 

17.-  Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την 

ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΤΥΠΟΣ  Α 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ  

(ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016  

 (Κανονισμός 3) 
        

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

 
 
Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 
 
 
Εγώ ο / η ………………………………………………………………..με αριθμό 

δελτίου ταυτότητας ………………………….. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί 

άδεια δημιουργίας και λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης κυνηγητικών σκύλων.  

Η δημιουργία και λειτουργία του χώρου εκπαίδευσης κυνηγητικών σκύλων θα 

βρίσκεται στο τεμάχιο …………………… φύλλο / σχέδιο ……………………….. 

του χωριού ……………………… της Επαρχίας 

…………………………………………… 

Επισυνάπτονται:  
 

1. Βεβαίωση Λευκού ποινικού μητρώου.  
2. Έγκριση της αξιοποίησης του χώρου ως χώρος εκπαίδευσης κυνηγετικό 

σκύλο, από την αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης  
3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας εκπαιδευτή ζώων 

αναφορικά με την εκπαίδευση σκύλων, για κάθε πρόσωπο που θα ασκεί 
το επάγγελμα του εκπαιδευτή στο χώρο εκπαίδευσης κυνηγετικών 
σκύλων. 

 
Ημερομηνία: ………………………………………………. 
 

…………………… 
Υπογραφή  

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 

 
 
 



ΤΥΠΟΣ  Β 
  

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ  

(ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 

 (Κανονισμός 5) 
 

ΑΔΕΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΧΩΡΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

 

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ασκώντας τις εξουσίες που του 

παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων ( Χώροι Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων) Κανονισμών του 2016, χορηγεί 

στον / στην .............................................................................................................. με 

αριθμό δελτίου ταυτότητας:………………………………… και με διεύθυνση 

αλληλογραφίας.....................................................................................................................

........................................………………………………………………………άδεια 

δημιουργίας και λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων στο τεμ. 

....................... Φύλλο / Σχέδιο .................... του Χωριού .................................της 

Επαρχίας………………………….. υπό τους όρους που φαίνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ των 

περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι Εκπαίδευσης 

Κυνηγετικών Σκύλων) Κανονισμών του 2016. (επισυνάπτονται). 

 

Αρ. Άδειας: …………………… 

Ημερομηνία έναρξης άδειας:……/……/……… Ημερομηνία λήξης άδειας:……/……/……. 

 

 ………………………………………. 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 
 
Τέλος πληρωθέν: €20,00 (αρ. απόδειξης πληρωμής …………………….) 

 
Σημείωση 1: Η παρούσα άδεια ανανεώνεται άμεσα μετά την καταβολή του σχετικού τέλους και εφόσον 

συνεχίζουν να πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. 

 

Σημείωση 2: Η παρούσα 'Άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας 

Θήρας και Πανίδας εφ' όσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις των περί Προστασίας και Διαχείρισης 

Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

 



ΤΥΠΟΣ  Γ 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ  

(ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016  

 (Κανονισμός 10) 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΛΑΓΩΝ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ Ή ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΓΙΑ 
ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 
 
 
Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 
 
 
Εγώ ο / η ………………………………………………………………..με αριθμό 

δελτίου ταυτότητας ………………………….. κάτοχος άδειας δημιουργίας και 

λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων με αριθμό ………….. 

αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια κατοχής ζωντανών λαγών για σκοπούς 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων εντός του χώρου εκπαίδευσης κυνηγητικών 

σκύλων που είμαι υπεύθυνος και βρίσκεται στο τεμάχιο …………………… φύλλο 

/ σχέδιο ……………………….. του χωριού ……………………… της Επαρχίας 

…………………………………………… 

Επισυνάπτονται:  
 

1. Φωτοαντίγραφο της άδειας δημιουργίας και λειτουργίας χώρου 
εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων. 

2. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας εκπαιδευτή ζώων 
αναφορικά με την εκπαίδευση σκύλων, για κάθε πρόσωπο που θα ασκεί 
το επάγγελμα του εκπαιδευτή στο χώρο εκπαίδευσης κυνηγετικών 
σκύλων. 
 

 
Ημερομηνία: ………………………………………………. 
 

…………………… 
Υπογραφή  

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 



ΤΥΠΟΣ  Δ 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ  

(ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016  

 (Κανονισμός 10) 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ 
ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ Ή ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ 

ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 
ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

 
 
Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 
 
 
Εγώ ο / η ………………………………………………………………..με αριθμό 

δελτίου ταυτότητας ………………………….. κάτοχος άδειας δημιουργίας και 

λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων με αριθμό ………….. 

αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια κατοχής ζωντανών θηραματικών πτηνών 

για σκοπούς εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων εντός του χώρου εκπαίδευσης 

κυνηγητικών σκύλων που είμαι υπεύθυνος και βρίσκεται στο τεμάχιο 

…………………… φύλλο / σχέδιο ……………………….. του χωριού 

……………………… της Επαρχίας …………………………………………… 

Επισυνάπτονται:  
 

1. Φωτοαντίγραφο της άδειας δημιουργίας και λειτουργίας χώρου 
εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων. 

2. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας εκπαιδευτή ζώων 
αναφορικά με την εκπαίδευση σκύλων, για κάθε πρόσωπο που θα ασκεί 
το επάγγελμα του εκπαιδευτή στο χώρο εκπαίδευσης κυνηγετικών 
σκύλων. 

 
 
Ημερομηνία: ………………………………………………. 
 

…………………… 
Υπογραφή  

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 



ΤΥΠΟΣ  Ε 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ  

(ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016  

 (Κανονισμός 10) 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΖΩΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ 
ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ Ή ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΕ 

ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

 
Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 
 
 
Εγώ ο / η ………………………………………………………………..με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας ………………………….. κάτοχος άδειας δημιουργίας και λειτουργίας χώρου 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων με αριθμό ………….. αιτούμαι όπως μου 

παραχωρηθεί άδεια κατοχής ζωντανών ζωών τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις 

διατάξεις των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων, 

για σκοπούς εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων εντός του χώρου εκπαίδευσης 

κυνηγητικών σκύλων που είμαι υπεύθυνος και βρίσκεται στο τεμάχιο …………………… 

φύλλο / σχέδιο ……………………….. του χωριού ……………………… της Επαρχίας 

…………………………………………… 

Α/Α Είδος ζώου Αριθμός ζώων 

   

   

   

Επισυνάπτονται:  
 

1. Φωτοαντίγραφο της άδειας δημιουργίας και λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης 
κυνηγετικών σκύλων. 

2. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας εκπαιδευτή ζώων αναφορικά 
με την εκπαίδευση σκύλων, για κάθε πρόσωπο που θα ασκεί το επάγγελμα του 
εκπαιδευτή στο χώρο εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων.» 
 

Ημερομηνία: ……………………………………………….                         …………………… 
Υπογραφή  

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 

 
 
 



 
ΤΥΠΟΣ  Στ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ  

(ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016  

 (Κανονισμός 10) 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΛΑΓΩΝ, ΖΩΝΤΑΝΩΝ 

ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΖΩΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 

ΝΟΜΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΓΙΑ 
ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

 
Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 
 
 
Εγώ ο / η ………………………………………………………………..με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας ………………………….. κάτοχος άδειας δημιουργίας και λειτουργίας χώρου 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων με αριθμό ………….. αιτούμαι όπως μου 

παραχωρηθεί άδεια κατοχής ζωντανών λαγών, ζωντανών θηραματικών πτηνών και των 

πιο κάτω ζωντανών ζωών τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις των περί 

Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων, για σκοπούς 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων εντός του χώρου εκπαίδευσης κυνηγητικών σκύλων 

που είμαι υπεύθυνος και βρίσκεται στο τεμάχιο …………………… φύλλο / σχέδιο 

……………………….. του χωριού ……………………… της Επαρχίας 

…………………………………………… 

Α/Α Είδος ζώου Αριθμός ζώων 

   

   

   

Επισυνάπτονται:  
 

1. Φωτοαντίγραφο της άδειας δημιουργίας και λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης 
κυνηγετικών σκύλων. 

2. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας εκπαιδευτή ζώων αναφορικά 
με την εκπαίδευση σκύλων, για κάθε πρόσωπο που θα ασκεί το επάγγελμα του 
εκπαιδευτή στο χώρο εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων.» 
 

Ημερομηνία: ……………………………………………….                         …………………… 
Υπογραφή  

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 
 



ΤΥΠΟΣ  Ζ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ  

(ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016  

 (Κανονισμός 10) 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΩΝ 
ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΕ 

ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

 
Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 
 
 
Εγώ ο / η ………………………………………………………………..με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας ………………………….. κάτοχος άδειας δημιουργίας και λειτουργίας χώρου 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων με αριθμό ………….. αιτούμαι όπως μου 

παραχωρηθεί άδεια κατοχής ζωντανών λαγών και ζωντανών θηραματικών πτηνών για 

σκοπούς εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων εντός του χώρου εκπαίδευσης κυνηγητικών 

σκύλων που είμαι υπεύθυνος και βρίσκεται στο τεμάχιο …………………… φύλλο / 

σχέδιο ……………………….. του χωριού ……………………… της Επαρχίας 

…………………………………………… 

 

Επισυνάπτονται:  
 

1. Φωτοαντίγραφο της άδειας δημιουργίας και λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης 
κυνηγετικών σκύλων. 

2. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας εκπαιδευτή ζώων αναφορικά 
με την εκπαίδευση σκύλων, για κάθε πρόσωπο που θα ασκεί το επάγγελμα του 
εκπαιδευτή στο χώρο εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων. 

 
Ημερομηνία: ………………………………………………. 
 

…………………… 
Υπογραφή  

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 



ΤΥΠΟΣ  Η 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ  

(ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016  

 (Κανονισμός 11) 
 

ΑΔΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ Ή 
ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

 

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ασκώντας τις εξουσίες που του 

παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων ( 

Χώροι Εκπαίδευσης Σκύλων) Κανονισμών του 2016, χορηγεί στον / στην 

.............................................................................................................. με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας:………………………………… και κάτοχος άδειας δημιουργίας και λειτουργίας 

χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων με αριθμό ………….., άδεια κατοχής και χρήσης 

ζωντανών λαγών, που είναι εκτρεφόμενοι ή έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία, για σκοπούς 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων εντός του χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων που 

βρίσκεται στο τεμ. ....................... Φύλλο / Σχέδιο .................... του Χωριού 

.................................της Επαρχίας………………………….. υπό τους όρους που φαίνονται 

στο Παράρτημα ΙΙΙ των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων ( 

Χώροι Εκπαίδευσης Σκύλων) Κανονισμών του 2016. (επισυνάπτονται). 

 

Αρ. Άδειας: …………………… 

Ημερομηνία έναρξης άδειας:……/……/……… Ημερομηνία λήξης άδειας:……/……/……. 

 

 ………………………………………. 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 
 
Τέλος πληρωθέν: €500,00 (αρ. απόδειξης πληρωμής …………………….) 

 
Σημείωση 1: Η παρούσα άδεια ανανεώνεται άμεσα μετά την καταβολή του σχετικού τέλους και εφόσον 

συνεχίζουν να πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. 

 

Σημείωση 2: Η παρούσα 'Άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας 

Θήρας και Πανίδας εφ' όσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις των περί Προστασίας και Διαχείρισης 

Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

 
 
 



ΤΥΠΟΣ Θ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ  

(ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016  

 (Κανονισμός 11) 
 

ΑΔΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ, ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ Ή ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

 

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ασκώντας τις εξουσίες που του 

παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων ( Χώροι Εκπαίδευσης Σκύλων) Κανονισμών του 2016, χορηγεί στον / στην 

.............................................................................................................. με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας:………………………………… και κάτοχος άδειας δημιουργίας και λειτουργίας 

χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων με αριθμό ………….., άδεια κατοχής και 

χρήσης θηραματικών πτηνών, που είναι εκτρεφόμενα ή έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία, 

για σκοπούς εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων εντός του χώρου εκπαίδευσης 

κυνηγετικών σκύλων που βρίσκεται στο τεμ. ....................... Φύλλο / Σχέδιο .................... 

του Χωριού .................................της Επαρχίας………………………….. υπό τους όρους 

που φαίνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών 

και Θηραμάτων ( Χώροι Εκπαίδευσης Σκύλων) Κανονισμών του 2016. (επισυνάπτονται). 

 

Αρ. Άδειας: …………………… 

Ημερομηνία έναρξης άδειας:……/……/……… Ημερομηνία λήξης άδειας:……/……/……. 

 

 ………………………………………. 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 
 
Τέλος πληρωθέν: €100,00 (αρ. απόδειξης πληρωμής …………………….) 

 
Σημείωση 1: Η παρούσα άδεια ανανεώνεται άμεσα μετά την καταβολή του σχετικού τέλους και εφόσον 

συνεχίζουν να πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. 

 

Σημείωση 2: Η παρούσα 'Άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας 

Θήρας και Πανίδας εφ' όσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις των περί Προστασίας και Διαχείρισης 

Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

 



ΤΥΠΟΣ Ι 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ  

(ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016  
 (Κανονισμός 11) 

ΑΔΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ Ή ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 
 

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 

δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων ( Χώροι 

Εκπαίδευσης Σκύλων) Κανονισμών του 2016, χορηγεί στον / στην 

.............................................................................................................. με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας:………………………………… και κάτοχος άδειας δημιουργίας και λειτουργίας χώρου 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων με αριθμό ………….., άδεια κατοχής και χρήσης ζωντανών 

λαγών, ζωντανών θηραματικών πτηνών και των ζωντανών ζώων που φαίνονται πιο κάτω και που 

δεν περιλαμβάνονται στους περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 

Νόμους, που είναι εκτρεφόμενα ή έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία, για σκοπούς εκπαίδευσης 

κυνηγετικών σκύλων εντός του χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων που βρίσκεται στο τεμ. 

....................... Φύλλο / Σχέδιο .................... του Χωριού .................................της 

Επαρχίας………………………….. υπό τους όρους που φαίνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ των περί 

Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων ( Χώροι Εκπαίδευσης Σκύλων) 

Κανονισμών του 2016. (επισυνάπτονται). 

Α/Α Είδος ζώου Αριθμός ζώων 

   

   

   

 

Αρ. Άδειας: …………………… 

Ημερομηνία έναρξης άδειας:……/……/……… Ημερομηνία λήξης άδειας:……/……/……. 

 ………………………………………. 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 
 
Τέλος πληρωθέν: €100,00 (αρ. απόδειξης πληρωμής …………………….) 
 
Σημείωση 1: Η παρούσα άδεια ανανεώνεται άμεσα μετά την καταβολή του σχετικού τέλους και εφόσον συνεχίζουν να 

πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. 

Σημείωση 2: Η παρούσα 'Άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και 

Πανίδας εφ' όσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2016  όπως αυτοί  εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

 
 



ΤΥΠΟΣ Κ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ  

(ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016  
 (Κανονισμός 11) 

ΑΔΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΖΩΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ Ή ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΕ 
ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 
 

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 

δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων ( Χώροι 

Εκπαίδευσης Σκύλων) Κανονισμών του 2016, χορηγεί στον / στην 

.............................................................................................................. με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας:………………………………… και κάτοχος άδειας δημιουργίας και λειτουργίας χώρου 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων με αριθμό ………….., άδεια κατοχής και χρήσης ζωντανών 

λαγών, ζωντανών θηραματικών πτηνών και των ζωντανών ζώων που φαίνονται πιο κάτω και που 

δεν περιλαμβάνονται στους περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 

Νόμους, που είναι εκτρεφόμενα ή έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία, για σκοπούς εκπαίδευσης 

κυνηγετικών σκύλων εντός του χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων που βρίσκεται στο τεμ. 

....................... Φύλλο / Σχέδιο .................... του Χωριού .................................της 

Επαρχίας………………………….. υπό τους όρους που φαίνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ των περί 

Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων ( Χώροι Εκπαίδευσης Σκύλων) 

Κανονισμών του 2016. (επισυνάπτονται). 

Α/Α Είδος ζώου Αριθμός ζώων 

   

   

   

 

Αρ. Άδειας: …………………… 

Ημερομηνία έναρξης άδειας:……/……/……… Ημερομηνία λήξης άδειας:……/……/……. 

 ………………………………………. 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 
Τέλος πληρωθέν: €600,00 (αρ. απόδειξης πληρωμής …………………….) 
 
Σημείωση 1: Η παρούσα άδεια ανανεώνεται άμεσα μετά την καταβολή του σχετικού τέλους και εφόσον συνεχίζουν να 

πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. 

Σημείωση 2: Η παρούσα 'Άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και 

Πανίδας εφ' όσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2016  όπως αυτοί  εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

 
 



ΤΥΠΟΣ Λ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ  

(ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016  
 (Κανονισμός 11) 

 
ΑΔΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΤΗΝΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ Ή ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ 

ΣΚΥΛΩΝ 

 

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ασκώντας τις εξουσίες που του 

παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων ( Χώροι Εκπαίδευσης Σκύλων) Κανονισμών του 2016, χορηγεί στον / στην 

.............................................................................................................. με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας:………………………………… και κάτοχος άδειας δημιουργίας και λειτουργίας 

χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων με αριθμό ………….., άδεια κατοχής και 

χρήσης ζωντανών λαγών και ζωντανών θηραματικών πτηνών, που είναι εκτρεφόμενα ή 

έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία,  για σκοπούς εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων εντός 

του χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων που βρίσκεται στο τεμ. ....................... 

Φύλλο / Σχέδιο .................... του Χωριού .................................της 

Επαρχίας………………………….. υπό τους όρους που φαίνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ των 

περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων ( Χώροι Εκπαίδευσης 

Σκύλων) Κανονισμών του 2016. (επισυνάπτονται). 

 

Αρ. Άδειας: …………………… 

 

Ημερομηνία έναρξης άδειας:……/……/……… Ημερομηνία λήξης άδειας:……/……/……. 

 

 ………………………………………. 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 
Τέλος πληρωθέν: €600,00 (αρ. απόδειξης πληρωμής …………………….) 
 
Σημείωση 1: Η παρούσα άδεια ανανεώνεται άμεσα μετά την καταβολή του σχετικού τέλους και εφόσον 

συνεχίζουν να πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. 

 

Σημείωση 2: Η παρούσα 'Άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας 

Θήρας και Πανίδας εφ' όσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις των περί Προστασίας και Διαχείρισης 

Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων  του  2003 έως 2016 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται. 



Τύπος Μ 

(πίσω μέρος αδειών) 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ  

(ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016  
 (Κανονισμός 11) 

        

Α/Α 
Είδος  Αριθμός σήμανσης  

Επιστημονική 
Ονομασία 

Κοινή Ονομασία 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



Τύπος Ν 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 

(ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 

 (Κανονισμός 9) 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ   
 

Εγώ ο/η …………………………………………………….Α.Δ.Τ……………….. 

αιτούμαι όπως παρακολουθήσω τα σχετικά επιμορφωτικά μαθήματα για 

σκοπούς απόκτησης άδειας δημιουργίας και λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης 

κυνηγετικών σκύλων. 

 

Δηλώστε κατά πόσο έχετε καταδικαστεί από πολιτικό δικαστήριο, σύμφωνα  με τις διατάξεις των 

περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων τα τελευταία πέντε 

χρόνια. Αναφέρετε τη φύση του αδικήματος την ημερομηνία καταδίκης και την ποινή που σας 

επιβλήθηκε. 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Πληρωτέο Τέλος: € 100.00 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 

Δηλώνω ότι κατέγραψα στο παρόν έντυπο όλα τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί , ότι οι 

πληροφορίες είναι ορθές, από ό,τι γνωρίζω και ότι το έντυπο συμπληρώθηκε από εμένα 

ιδιόχειρα. Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε σκόπιμη ανακρίβεια ή παράλειψη δυνατόν να έχει ως 

αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μου ή και την ποινική δίωξη μου.  

 

Ημερομηνία:………/………/………. Υπογραφή αιτητή: ………………………………... 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 

Ηλεκτρονικός αριθμός 

συναλλαγής 

Αρ. αίτησης Ημερομηνία Υπογραφή 

    

Οδηγίες: Για σκοπούς πληρωμής των τελών απαιτείται η παρουσίαση ολόκληρου του  

παρόντος εντύπου κατάλληλα συμπληρωμένου. 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΤΕΛΩΝ 

(Κανονισμοί 5 και 11) 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ 

ΤΕΛΟΣ 
ΑΡΘΡΟ 

1. Άδεια δημιουργίας και λειτουργίας χώρου 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων 
€20,00 5 

2. Άδεια κατοχής ζωντανών λαγών για σκοπούς 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων εντός χώρου 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων 

€500,00 11 

3. Άδεια κατοχής ζωντανών θηραματικών πτηνών 

για σκοπούς εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων 

εντός χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων 

€100,00 11 

4. Άδεια κατοχής ζωντανών ζώων που δεν 

περιλαμβάνονται στις πρόνοιες των περί 

Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμων για σκοπούς εκπαίδευσης 

κυνηγετικών σκύλων εντός χώρου εκπαίδευσης 

κυνηγετικών σκύλων   

€100,00 11 

5. Άδεια κατοχής ζωντανών λαγών, ζωντανών 

θηραματικών πτηνών και ζωντανών ζώων που 

δεν περιλαμβάνονται στις πρόνοιες των περί 

Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμων για σκοπούς εκπαίδευσης 

κυνηγετικών σκύλων εντός χώρου εκπαίδευσης 

κυνηγετικών σκύλων.  

€600,00 11 

6. Άδεια κατοχής ζωντανών λαγών και ζωντανών 

θηραματικών πτηνών για σκοπούς 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων εντός χώρου 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων  

€600,00 11 

7. Αίτηση για παρακολούθηση επιμορφωτικών 

μαθημάτων και συμμετοχή στην ειδική εξέταση 

60.00€ 12 

 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 (Κανονισμός 7) 

 
ΟΡΟΙ ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΧΩΡΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ   
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
 
Στόχος των παρόντων όρων είναι να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη 

σωστή και εύρυθμη λειτουργία των χώρων εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων. 

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 

 

2.1. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη άσκηση σκύλων σε πυκνότητα μεγαλύτερη 

του ενός σκύλου ανά πέντε δεκάρια.  

 

2.2. Κατά την εκπαίδευση των σκύλων επιτρέπεται η χρήση φωλιών με 

εκτοξευτήρα. 

 
2.2.1. Ο υπεύθυνος του χώρου θα λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα έτσι 

ώστε μετά την εκτόξευση / φυγή των ζώων από τη τεχνητή φωλιά, τα ζώα 

να μη διαφεύγουν εκτός του περιφραγμένου χώρου εκπαίδευσης 

κυνηγετικών σκύλων. 

 

2.2.2. Ο υπεύθυνος του χώρου και ο συνοδός του υπό εκπαίδευση σκύλου θα 

λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα έτσι ώστε μετά την εκτόξευση / φυγή 

των ζώων από τη τεχνητή φωλιά ο υπό εκπαίδευση σκύλος να μην έρχεται 

σε άμεση επαφή με τα ζώα.  

 
2.3. Απαγορεύεται εντός του χώρου η χρήση κυνηγετικού όπλου.  

 

2.4. Από τον υπεύθυνο του χώρου επιτρέπεται η χρήση, για σκοπούς 

εκπαίδευσης των κυνηγετικών σκύλων, κυνηγετικού όπλου διαμετρήματος 

μικρότερου των 410 χιλιοστών της ίντσας (FLOBERT) με αβολίδωτα 

φυσίγγια, νοουμένου ότι ο κάτοχος του κυνηγετικού όπλου έχει 

ανανεωμένη άδεια κυνηγίου.  

 



2.5. Εντός του χώρου επιτρέπεται η χρήση αδειοδοτημένων συσκευών 

δημιουργίας κρότου για σκοπούς εκπαίδευσης των κυνηγετικών σκύλων. 

(κροτοφοβία κλπ) όπως αθλητικά πιστόλια και περίστροφα ή πιστόλια ή 

περίστροφα ειδικά διαμορφωμένα για δημιουργία κρότου μόνο, για 

σκοπούς εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων. 

 
2.6. Ο χώρος που εκπαιδεύονται οι κυνηγετικοί σκύλοι διαρρυθμίζεται 

κατάλληλα, ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα τόσο μεταξύ των σκύλων 

όσο και των συνοδών τους 

 
2.7. Τουλάχιστο το 20% της έκτασης του χώρου θα πρέπει να χωρίζεται με 

ειδική περίφραξη έτσι ώστε σε αυτό να έχουν δυνατότητα πρόσβασης 

μόνο οι λαγοί που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εκπαίδευσης των 

κυνηγετικών σκύλων. (Ισχύει μόνο για κατόχους άδειας κατοχής ζωντανών 

λαγών για σκοπούς εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων εντός χώρων 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων)  

 
2.8. Απαγορεύεται η χρήση ζωντανών ζώων για εκπαίδευση σκύλων εκτός και 

αν αυτά βρίσκονται σε τεχνητή φωλιά ή παρέχεται εντός του χώρου η 

δυνατότητα διαφυγής τους σε τεχνητή φωλιά. 

 
2.9. Ο υπεύθυνος του χώρου θα λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την 

ομαλή λειτουργία του χώρου. 

 
2.10. Ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ο υπεύθυνος του χώρου και ο 

συνοδός του υπό εκπαίδευση σκύλου λαμβάνουν, όλα τα αναγκαία μέτρα 

για πρόληψη πυρκαγιών. 

 
2.11. Ο υπεύθυνος του χώρου εκδίδει και διατηρεί σε ισχύ τέτοιο ασφαλιστήριο, 

που αφορά την προσωπική ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων στην 

εκπαίδευση και την ευθύνη του, έναντι τρίτου. 

 
2.12. Η εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων αδειών για περίφραξη, άδεια 

χρήσης καθώς και για ανέγερση διαφόρων υποδομών εντός του χώρου 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων, είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη του 

χώρου. 



 
2.13. Η δημιουργία του χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων δεν θα 

επηρεάσει τη διεξαγωγή του κυνηγίου στην γύρω περιοχή. 

 
2.14. Η φύλαξη του χώρου είναι υποχρέωση του υπεύθυνου του χώρου. 

 
 

2.15. Εντός του χώρου επιτρέπεται μόνο η φύτευση γηγενών τοπικών ειδών 

χλωρίδας. Η σπορά δημητριακών επιτρέπεται καθώς και η ήπια βελτίωση 

του βιότοπου.  

 

2.16. Τα ζώα που θα υπάρχουν στο χώρο εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων θα 

φέρουν σήμανση. Ο αριθμός των λαγών και των θηραματικών πτηνών 

καθώς και ο αριθμός σήμανσης τους θα πρέπει να κοινοποιείται στην 

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και να αναγράφεται στο πίσω μέρος της 

άδειας. 

 
2.17. Οι λαγοί και τα θηραματικά πτηνά που βρίσκονται εντός του χώρου ή αυτά 

που θα παραχθούν θα θεωρούνται ως είδη της άγριας πανίδας και θα 

διέπονται από τις πρόνοιες των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων 

Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων βάσει των οποίων, την ευθύνη διαχείρισης 

τους έχει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας. 

 
2.18. Ο υπεύθυνος του χώρου οφείλει να τηρεί βιβλία στα οποία θα 

καταγράφονται: 

 
i. Οι ημερομηνίες παραλαβής των λαγών και των θηραματικών 

πτηνών, ο αριθμός των λαγών και των θηραματικών πτηνών 

που παραλήφθηκαν καθώς και ο αριθμός σήμανσης τους. 

ii. Φάρμακα, εμβόλια, απολυμαντικά που χρησιμοποιήθηκαν. 

iii. Κτηνιατρικοί έλεγχοι. 

iv. Έλεγχοι από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας & 

Πανίδας ή εκπρόσωπό του. 

v. Αριθμός λαγών και θηραματικών πτηνών που εντοπίστηκαν 

νεκρά και ημερομηνία.  



vi. Αριθμός λαγών και θηραματικών πτηνών που εντοπίστηκαν 

άρρωστα και ημερομηνία. 

 

2.19. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή κυνηγίου εντός του χώρου. 

 

2.20. Η εμπορία θηραμάτων απαγορεύεται. 

 

2.21. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος ή ο συνοδός του υπό εκπαίδευση σκύλου 

δεν τηρεί τους εν λόγω όρους τότε είναι δυνατό να διωχθούν ποινικά 

σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και η ισχύς της άδειας 

του υπεύθυνου αναστέλλεται άμεσα.  Επιπρόσθετα, για τουλάχιστον 5 

χρόνια δεν θα είναι δυνατό να παραχωρηθεί στον υπεύθυνο, που 

παραβίασε τους εν λόγω κανονισμούς, ίδια άδεια. 

 
2.22. Ο τρόπος λειτουργίας του χώρου θα ελέγχεται  από τον Προϊστάμενο της 

Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας ή εκπρόσωπό του. Ο υπεύθυνος είναι 

υποχρεωμένος να παρέχει κάθε διευκόλυνση και πληροφορία στους πιο 

πάνω Λειτουργούς. Οι έλεγχοι μπορεί να διεξάγονται απροειδοποίητα.  

 
2.23. Η παρούσα άδεια είναι δυνατό να ανακληθεί οποτεδήποτε εφόσον 

διαφανεί ότι η λειτουργία του χώρου λειτουργεί αρνητικά προς τους 

σκοπούς ίδρυσης του. 

 
2.24. Ο υπεύθυνος του χώρου οφείλει να μεριμνά και διασφαλίζει ώστε η 

εκπαίδευση των σκύλων να βρίσκεται πάντοτε κάτω από την ευθύνη και 

τον έλεγχο κατόχου ισχύουσας επαγγελματικής άδειας εκπαιδευτή ζώων 

αναφορικά με την εκπαίδευση σκύλων, η οποία εκδίδεται δυνάμει των περί 

Επαγγελματιών Φροντιστών ή Εκπαιδευτών Ζώων Διαταγμάτων του 2002 

έως 2011, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

 
 
 

 


