
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

   

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 94(1) και 59(4)(ζ). 
   
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 

 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες του 

που χορηγούνται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 

94 και της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (4) του 

άρθρου 59 του περί Προστασίας και Διαχείρισης 

Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003 

εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

   
Συνοπτικός 
τίτλος 

 1. Οι  παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι 

περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων ατόμων ειδών 

Αγρίων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμοί του 

2016. 

   
Ερμηνεία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –  

 

«ανοικτό δακτυλίδι» σημαίνει τη σήμανση που 

τοποθετείται στο πόδι οποιουδήποτε πτηνού 

ανεξαρτήτου ηλικίας και μπορεί να έχει καθορισμένη 

ημερομηνία λήξης.  

 

«διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών» 

σημαίνει το διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του  

 

«Εγκεκριμένο πρόσωπο» σημαίνει το πρόσωπο που 

έχει εγκριθεί από τον προϊστάμενο ως πρόσωπο 

παροχής ειδών σήμανσης. Τα είδη των σημάνσεων 

καθώς και τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτά και 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
Ν………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

παρέχονται από τα Εγκεκριμένα πρόσωπα, 

καθορίζονται από τον προϊστάμενο∙ 

 

«Εγκεκριμένο Σωματείο» σημαίνει το σωματείο ή 

ίδρυμα που ιδρύεται σύμφωνα με τους περί 

Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμους του 1972 και 1997, 

όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται, που έχει εγκριθεί από τον 

προϊστάμενο ως σωματείο παροχής ειδών σήμανσης. 

Τα είδη των σημάνσεων καθώς και τα στοιχεία που 

αναγράφονται σε αυτά και παρέχονται από τα 

Εγκεκριμένα Σωματεία, καθορίζονται από τον 

προϊστάμενο» 

 

«Εκτρεφόμενα άτομα ειδών άγριας πανίδας» σημαίνει 

τα εκτρεφόμενα άτομα ειδών άγριας πανίδας τα οποία 

έχουν γεννηθεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας από 

εκτρεφόμενους γονείς, φέρουν σήμανση και 

καθορίζονται από τον προϊστάμενο με γνωστοποίηση 

που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 

 

«Εκτρεφόμενα άτομα ειδών αγρίων πτηνών» σημαίνει 

τα εκτρεφόμενα άτομα των ειδών άγριων πτηνών τα 

οποία έχουν γεννηθεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας από 

εκτρεφόμενους γονείς και φέρουν σήμανση.  

 

«ενώτιο» σημαίνει τη σήμανση που τοποθετείται στο 

αυτί θηλαστικών. 

 

«εσωτερική σήμανση» σημαίνει τη σήμανση που 

εμφυτεύεται στο σώμα του ζώου.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ν……. 

«ηλεκτρονικό αρχείο» σημαίνει το αρχείο που 

δημιουργείται και αναπτύσσεται σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του Κανονισμού 14. 

 

«κλειστό δακτυλίδι» σημαίνει τη σήμανση που 

τοποθετείται στο πόδι οποιουδήποτε πτηνού κατά τις 

πρώτες ημέρες της ζωής του και δεν φέρει 

οποιοδήποτε άνοιγμα στην περιφέρεια του. 

 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Προστασίας και 

Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο, 

όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  

«σήμανση» ορίζεται η τοποθέτηση μόνιμης σήμανσης 

σε κάθε εκτρεφόμενο άτομο είδους αγρίου πτηνού ή 

άγριας πανίδας και φέρει κωδικό. Ο τρόπος, η 

μέθοδος, το μέγεθος, το είδος της σήμανσης καθώς 

και η ηλικία κατά την οποία εφαρμόζεται η σήμανση 

για το κάθε είδος των εκτρεφόμενων ατόμων ειδών 

αγρίων πτηνών, καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Για τα 

είδη που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, o 

προϊστάμενος με γνωστοποίηση του που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας καθορίζει τον τρόπο, τη μέθοδο και το 

είδος της σήμανσης. 

 

«Σωματείο» σημαίνει το σωματείο ή ίδρυμα που 

ιδρύεται σύμφωνα με τους περί Σωματείων και 

Ιδρυμάτων Νόμους του 1972 και 1997, όπως αυτοί 

εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

 

(2) Όροι και φράσεις που δεν καθορίζονται στους 

παρόντες Κανονισμούς έχουν την έννοια που 



αποδίδεται σ’ αυτούς από το Νόμο. 

   
Αίτηση για έκδοση 

άδειας 

εκτρεφόμενων 

άγριων πτηνών. 

 

 

 

 

 

 

 

Τύπος Α1 

Παράρτημα I  

 

 

 

Τύπος A2 

Παράρτημα I  

 

 

 

Τύπος A3 

Παράρτημα I  

 

 

Τύπος A4 

Παράρτημα I  

 

 

 

  

Παράρτημα ΙΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος Ι 

Παραρτήματος ΙΙI   

 

 

 

       3. (1) Πρόσωπο το οποίο ενδιαφέρεται να αποκτήσει 

άδεια κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων 

πτηνών ή άγριας πανίδας: 

 

 

(α) υποβάλλει αίτηση στον προϊστάμενο: 

 

(αα) στον τύπο Α1 του Παραρτήματος I εάν αφορά 

είδη του Μέρους Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ. 

 

(ββ) στον τύπο A2 του Παραρτήματος I εάν αφορά 

είδη του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ. 

 

(γγ) στον τύπο A3 του Παραρτήματος I εάν αφορά 

είδη του Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ. 

 

(δδ) στον τύπο A4 του Παραρτήματος I εάν αφορά 

είδη των Μερών ΙΙ και IV του Παραρτήματος ΙΙΙ. 

 

(β) καταβάλλει ως τέλος χορήγησης της άδειας το 

αντίστοιχο τέλος που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ, 

 

(γ) διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις και αναφέρει 

την πλήρη διεύθυνση ή διευθύνσεις όπου θα 

βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτές, 

 

(δ) οι εγκαταστάσεις που θα φιλοξενούνται τα είδη 

πτηνών που περιλαμβάνονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΙΙΙ,  τυγχάνουν της γραπτής έγκρισης 

του προϊστάμενου.  

 

(ε) Για τις εγκαταστάσεις που εκτρέφουν είδη πτηνών 



του Παραρτήματος ΙΙΙ: 

 

(Ι) για την παραγωγή τροφίμων (εξαιρουμένης της 

οικιακής χρήσης) θα πρέπει να γίνεται και εγγραφή σε 

μητρώο που τηρεί ο Διευθυντής του Τμήματος 

Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

 

(ii) για εμπλουτισμό του θηράματος που υπερβαίνουν 

σε πληθυσμό τα τριακόσια άτομα θα πρέπει να γίνεται 

και εγγραφή σε μητρώο που τηρεί ο Διευθυντής του 

Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

   
Εισαγωγή 
εκτρεφόμενων 
ατόμων ειδών 
αγρίων πτηνών ή 
άγριας πανίδας. 

 4.(1) Tηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου 5 του 

άρθρου 59 του Νόμου, τα εκτρεφόμενα άτομα ειδών 

αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας, που εισάγονται 

στην Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να φέρουν 

σήμανση. 

 

(2) στην περίπτωση που εισάγονται εκτρεφόμενα 

άτομα ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας, που 

δεν φέρουν σήμανση, τότε ο ιδιοκτήτης τους θα 

πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτά 

περιήλθαν στην κατοχή του νόμιμα.  

 

Νοείται ότι, στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν είναι 

σε θέση να αποδείξει ότι, τα εισαγόμενα εκτρεφόμενα 

άτομα ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας που 

δεν φέρουν σήμανση, περιήλθαν στην κατοχή του 

νόμιμα, δύναται να τα αποστείλει στην χώρα 

προέλευσης τους. Σε αντίθετη περίπτωση αυτά 

κατάσχονται από τον προϊστάμενο χωρίς να 

παραχωρήσει οποιαδήποτε αποζημίωση στον κάτοχο 

τους. Ο προϊστάμενος καταβάλει κάθε δυνατή 



προσπάθεια για παραχώρηση τους σε κατάλληλο 

οργανισμό στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που η 

παραχώρηση τους σε κατάλληλο οργανισμό στο 

εξωτερικό δεν επιτευχθεί τότε ο προϊστάμενος δύναται 

να αποφασίσει για τον περαιτέρω χειρισμό τους. Τα 

ζώα μετά την κατάσχεσή τους φυλάσσονται στο 

Κέντρο Περίθαλψης και Αποκατάστασης της Άγριας 

Πανίδας της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας για 

περίοδο μέχρι τρείς μήνες.  Ο ιδιοκτήτης των ζώων 

είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον προϊστάμενο 

τα έξοδα σύλληψης μεταφοράς, φύλαξης, συντήρησης 

και ευθανασίας των ζώων εάν αυτό χρειαστεί.  Μετά 

παρέλευση των τριών μηνών από την κατάσχεσή 

τους, δύναται να γίνεται ευθανασία τους από 

εγγεγραμένο Κτηνίατρο.   

 

(3) τα εκτρεφόμενα άτομα ειδών αγρίων πτηνών ή 

άγριας πανίδας που εισάγονται στη Δημοκρατία και 

τελικός τους προορισμός είναι η Δημοκρατία, θα 

πρέπει εντός δεκαπέντε ημερών (15) από την άφιξη 

τους στη Δημοκρατία να σημανθούν από τον 

προϊστάμενο ή από αδειούχο πρόσωπο ενώ οι 

ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να αποκτήσουν άδεια 

κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών 

ή άγριας πανίδας.   

 

Νοείται ότι, όπου η σήμανση είναι μοναδική δεν 

τοποθετείται επιπρόσθετη σήμανση κατόπιν σχετικής 

έγκρισης του προϊστάμενου. 

   

Έκδοση άδειας 

εκτρεφόμενων 

ατόμων ειδών 

αγρίων πτηνών ή 

άγριας πανίδας 

κατοχής ειδών 

 5. (1) Η άδεια κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών 

αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας εκδίδεται από τον 

Προϊστάμενο σύμφωνα: 



πανίδας. 

 

Τύπος B1 

Παράρτημα I  

 

 

 

Τύπος B2 

Παράρτημα I 

 

 

 

Τύπος B3 

Παράρτημα I  

  

 

 

Τύπος B4  

Παράρτημα I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα ΙV 

 

 

 

 

 

(α) με τον Τύπο B1 του Παραρτήματος I για τα είδη 

του Μέρους Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ, 

 

(β) με τον Τύπο B2 του Παραρτήματος I για τα είδη 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, 

  

(γ) με τον Τύπο B3 του Παραρτήματος I για τα είδη 

του Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, 

 

(δ) με τον Τύπο B4 του Παραρτήματος I για τα είδη 

του Μερών ΙΙ και ΙV του Παραρτήματος ΙIΙ 

 

και έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής 

της. 

 

(2) Στα εκτρεφόμενα άτομα ειδών αγρίων πτηνών ή 

άγριας πανίδας, που αναφέρονται στην άδεια, 

τοποθετείται σήμανση από τον προϊστάμενο ή 

αδειούχο πρόσωπο σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

Κανονισμού 8. 

 

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις όπου η σήμανση είναι 

δυνατό να επηρεάσει την ευημερία του εκτρεφόμενου 

ατόμου είδους άγριου πτηνού ή άγριας πανίδας, δεν 

τοποθετείται σήμανση κατόπιν έγκρισης του 

προϊστάμενου.  

 

(3) Η κατοχή των εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων 

πτηνών ή άγριας πανίδας επιτρέπεται σύμφωνα με 

τους όρους που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV.  

 



 

 

Παράρτημα ΙΙΙ 

 

 

 

 

Παράρτημα ΙΙΙ  

 

 

 

 

 

(4) στην περίπτωση που η σήμανση τοποθετείται από 

τον προϊστάμενο, το τέλος σήμανσης ανά πτηνό 

καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Για κάθε επίσκεψη του 

προϊστάμενου σε υποστατικό κατόχου άδειας κατοχής 

εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας 

πανίδας,  για σκοπούς σήμανσης και ανεξαρτήτως του 

αριθμού των ειδών που θα σημανθούν ο 

προϊστάμενος εισπράττει εφάπαξ τέλος τριάντα ευρώ.     

 

(5) Για τα είδη που δεν περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ, o προϊστάμενος με γνωστοποίηση του 

που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας καθορίζει τον τρόπο, τη μέθοδο και το 

είδος της σήμανσης. 

 

(6) Πρόσωπο το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο 

αλλοιώνει ή αφαιρεί τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί 

σε εκτρεφόμενο άτομο είδους άγριου πτηνού ή άγριας 

πανίδας διαπράττει αδίκημα.  

 

(7) Κάτοχος άδειας σήμανσης που δεν τοποθετεί την 

ενδεδειγμένη σήμανση σε εκτρεφόμενο άτομο είδους 

άγριου πτηνού ή άγριας πανίδας διαπράττει αδίκημα 

και η άδεια σήμανσης του καταργείται αυτόματα. Σε 

περίπτωση καταδίκης δεν θα μπορεί να αποκτήσει 

οποιαδήποτε άδεια βάσει των παρόντων Κανονισμών 

εάν δεν παρέλθουν πέντε χρόνια από την ημερομηνία 

καταδίκης του.   

 

(8) Στην περίπτωση θανάτου ενός εκτρεφόμενου 

ατόμου είδους αγρίου πτηνού ή άγριας πανίδας τότε ο 

κάτοχος του εν λόγω ζώου οφείλει να ενημερώσει 

σχετικά το ηλεκτρονικό αρχείο μέσω του 



προϊστάμενου ή μέσω κατόχου άδειας σήμανσης και η 

σήμανση του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλο 

εκτρεφόμενο άτομο είδους αγρίου πτηνού ή άγριας 

πανίδας.  

  

(9) Τηρουμένων των προνοιών της υποπαραγράφου 

(i) της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του 

Κανονισμού 3, στην περίπτωση σφαγής για σκοπούς 

βρώσης, ενός εκτρεφόμενου ατόμου είδους αγρίου 

πτηνού ή άγριας πανίδας τότε ο κάτοχος του εν λόγω 

ζώου οφείλει να ενημερώσει σχετικά το ηλεκτρονικό 

αρχείο μέσω του προϊστάμενου ή μέσω κατόχου 

άδειας σήμανσης και η σήμανση του δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε άλλο εκτρεφόμενο άτομο είδους 

αγρίου πτηνού ή άγριας πανίδας.  

 

Νοείται ότι, η σήμανση θα πρέπει να παραμένει στον 

κάτοχο μέχρι την τελική βρώση του εκτρεφόμενου 

ατόμου.  

 

Περεταίρω νοείται ότι, όταν πρόκειται για παραγωγή 

μεγάλου αριθμού ζώων για σκοπούς παραγωγής 

τροφίμων, ο προϊστάμενος δύναται να εξαιρέσει 

κάτοχο άδειας κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών 

αγρίου πτηνού ή άγριας πανίδας από την υποχρέωση 

διατήρησης των σημάνσεων.     

 

(10) Κάτοχος άδειας κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων 

ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας οφείλει να 

ενημερώνει τον προϊστάμενο σε περίπτωση 

μετακίνησης των  εκτρεφόμενων ατόμων ειδών 

αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας από τη διεύθυνση 

που αναγράφεται στην άδεια εκτός και αν αυτό 



συμβαίνει για σκοπούς αναπαραγωγής.  

 

(11) κάτοχος άδειας κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων 

ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας, δεν 

επιτρέπεται να κατέχει είδη άγριων πτηνών ή είδη 

άγριας πανίδας, που προέρχονται από το φυσικό 

περιβάλλον εκτός και αν δοθεί γραπτή σχετική άδεια 

από τον προϊστάμενο και τοποθετηθεί ανάλογη 

σήμανση. 

 

(12) Στην περίπτωση που κάτοχος άδειας κατοχής 

εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας 

πανίδας δεν επιθυμεί να συνεχίσει να έχει στην 

κατοχή του τα ζώα που αναφέρονται στην άδεια του 

και αδυνατεί να τα παραχωρήσει σε άλλο κάτοχο 

άδειας τότε ενημερώνει σχετικά τον προϊστάμενο ο 

οποίος τα κατάσχει χωρίς να παραχωρεί οποιαδήποτε 

αποζημίωση στον κάτοχο τους και καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια για παραχώρηση τους σε άλλο 

κάτοχο άδειας κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών 

αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας. Τα ζώα μετά την 

κατάσχεσή τους φυλάσσονται στο Κέντρο Περίθαλψης 

και Αποκατάστασης της Άγριας Πανίδας της 

Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας για περίοδο μέχρι τρείς 

μήνες. Ο ιδιοκτήτης των ζώων είναι υποχρεωμένος να 

καταβάλει στον προϊστάμενο τα έξοδα σύλληψης 

μεταφοράς, φύλαξης, συντήρησης και ευθανασίας των 

ζώων εάν αυτό χρειαστεί. Σε περίπτωση που δεν 

καταστεί δυνατή η παραχώρηση τους σε άλλο κάτοχο 

άδειας, τότε μετά παρέλευση των τριών μηνών από 

την κατάσχεσή τους, δύναται να  γίνεται ευθανασία 

από εγγεγραμένο Κτηνίατρο.  

 



(13) Στην περίπτωση που κάτοχος άδειας κατοχής 

εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας 

πανίδας διατηρεί τα ζώα που αναφέρονται στην άδεια 

του με τέτοιο τρόπο που επηρεάζεται αρνητικά η 

διαβίωση  τους διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση 

καταδίκης του, του στερείται το δικαίωμα απόκτησης 

παρόμοιας φύσης άδειας για τουλάχιστο πέντε χρόνια. 

Ο προϊστάμενος δύναται να κατάσχει τα εκτρεφόμενα 

άτομα είδη αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας χωρίς να 

παραχωρεί οποιαδήποτε αποζημίωση στον κάτοχο 

τους, και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 

παραχώρηση τους σε άλλο κάτοχο άδειας κατοχής 

εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας 

πανίδας. Τα ζώα μετά την κατάσχεσή τους 

φυλάσσονται στο Κέντρο Περίθαλψης και 

Αποκατάστασης της Άγριας Πανίδας της Υπηρεσίας 

Θήρας και Πανίδας για περίοδο μέχρι τρείς μήνες.  Ο 

ιδιοκτήτης των ζώων είναι υποχρεωμένος να 

καταβάλει στον προϊστάμενο τα έξοδα σύλληψης 

μεταφοράς, φύλαξης, συντήρησης και ευθανασίας των 

ζώων εάν χρειαστεί.  Σε περίπτωση που δεν καταστεί 

δυνατή η παραχώρηση τους σε άλλο κάτοχο άδειας,  

τότε μετά παρέλευση των τριών μηνών από την 

κατάσχεσή τους, δύναται να γίνεται ευθανασία από 

εγγεγραμένο Κτηνίατρο.  

 

(14) Επιπρόσθετα από οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες 

του Νόμου, στην περίπτωση που πρόσωπο κατέχει 

εκτρεφόμενα άτομα ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας 

πανίδας χωρίς να είναι κάτοχος άδειας κατοχής 

εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας 

πανίδας είναι ένοχο αδικήματος και ο προϊστάμενος 

δύναται να κατάσχει τα ζώα που έχει στην κατοχή του 



χωρίς να παραχωρεί οποιαδήποτε αποζημίωση στον 

κάτοχο τους, και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

για παραχώρηση τους σε άλλο κάτοχο άδειας κατοχής 

εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας 

πανίδας. Τα ζώα μετά την κατάσχεσή τους 

φυλάσσονται στο Κέντρο Περίθαλψης και 

Αποκατάστασης της Άγριας Πανίδας της Υπηρεσίας 

Θήρας και Πανίδας για περίοδο μέχρι και τρείς μήνες.  

Ο κάτοχος των ζώων είναι υποχρεωμένος να 

καταβάλει στον προϊστάμενο τα έξοδα σύλληψης 

μεταφοράς, φύλαξης, συντήρησης και ευθανασίας των 

ζώων εάν αυτό χρειαστεί. Σε περίπτωση που δεν 

καταστεί δυνατή η παραχώρηση τους σε άλλο κάτοχο 

άδειας, τότε μετά παρέλευση των τριών μηνών από 

την κατάσχεσή τους, δύναται να γίνεται ευθανασία 

από εγγεγραμμένο Κτηνίατρο. 

 

(15) Στην περίπτωση που εκτρεφόμενο άτομο είδους 

αγρίου πτηνού ή άγριας πανίδας που φέρει σήμανση 

ή δεν φέρει σήμανση σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

παραγράφου (2) του Κανονισμού 5 , διαφύγει από το 

χώρο φιλοξενίας του και προκαλέσει απώλεια 

ανθρώπινης ζωής ή τραυματισμό σε άνθρωπο, ή 

επηρεάσει αρνητικά τη δημόσια υγεία, ή προκαλέσει 

ζημιά στην άγρια πανίδα ή και στο φυσικό περιβάλλον 

τότε ο κάτοχος του είναι ένοχος αδικήματος και έχει 

ευθύνη να αποζημιώσει, τους επηρεαζόμενους, για 

οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια έχει προκαλέσει το 

εκτρεφόμενο άτομο είδους αγρίου πτηνού ή άγριας 

πανίδας.  

   

Αίτηση για έκδοση 

άδειας εκτροφής 

εκτρεφόμενων 

 6. Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει άδεια 

εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων 



ατόμων ειδών 

αγρίων πτηνών ή 

άγριας πανίδας 

 

 

 

 

 

 

Τύπος Γ1 

Παράρτημα I 

 

 

 

Τύπος Γ2 

Παράρτημα I 

 

 

 

Τύπος Γ3 

Παράρτημα I 

 

 

 

Τύπος Γ4 

Παράρτημα I 

 
 
 
 
 

Παράρτημα II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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(Ι) του 2014 
104(Ι) του 2014 

πτηνών ή άγριας πανίδας πέραν του αριθμητικού 

ορίου που φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ: 

 

(1) υποβάλλει αίτηση στον προϊστάμενο 

 

(α) στον Τύπο Γ1 του Παραρτήματος Ι για τα είδη του 

Μέρους Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ,  

 

(β) στον Τύπο Γ2 του Παραρτήματος Ι για τα είδη του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, 

 

(γ) στον Τύπο Γ3 του Παραρτήματος Ι για τα είδη του 

Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, 

 

(δ) στον Τύπο Γ4 του Παραρτήματος Ι για τα είδη των 

Μερών ΙΙ και ΙV του Παραρτήματος ΙΙΙ  

  

 (2) καταβάλλει ως τέλος χορήγησης της άδειας το 

τέλος που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ, 

  

(3) έχει παρακολουθήσει σχετικά επιμορφωτικά 

μαθήματα και έχει επιτύχει σε ειδική εξέταση όπως 

αυτά καθορίζονται στον Κανονισμό 9, 

 

(4) διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις οι οποίες 

τυγχάνουν της έγκρισης του προϊστάμενου,  

  

(5) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σύμφωνα με τις 

διατάξεις των περί Προστασίας και Διαχείρισης άγριων 

Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων, τα τελευταία πέντε 

χρόνια και 

 

 



 
 
 

Επίσημη 

Εφημερίδα  

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

17.5.2002 

16.5.2003 

13.5.2011. 

 

(6) επισυνάπτει επαγγελματική άδεια φροντιστή ζώων, 

του υπευθύνου του υποστατικού, που εκδίδεται 

δυνάμει των περί Επαγγελματιών Φροντιστών ή 

Εκπαιδευτών Ζώων Διαταγμάτων του 2002 έως 2011. 

   

Αίτηση για έκδοση 

άδειας εμπορίας 

εκτρεφόμενων 

ατόμων ειδών 

αγρίων πτηνών ή 

άγριας πανίδας 

 

Τύπος Δ 

Παράρτημα I. 

 

Παράρτημα ΙΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επίσημη 

Εφημερίδα  

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

17.5.2002 

16.5.2003 

13.5.2011. 

 

 7.(1) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει άδεια 

εμπορίας εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων 

πτηνών ή άγριας πανίδας: 

 

 

(α) υποβάλλει αίτηση στον προϊστάμενο στον Τύπο Δ 

του Παραρτήματος Ι καταβάλλοντας ως τέλος 

χορήγησης της άδειας το τέλος που αναφέρεται στο 

Παράρτημα ΙΙ, 

 

(β) έχει παρακολουθήσει σχετικά επιμορφωτικά 

μαθήματα και έχει επιτύχει σε ειδική εξέταση όπως 

αυτά καθορίζονται στον Κανονισμό 9, 

 

(γ) διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις οι οποίες 

τυγχάνουν της έγκρισης του προϊστάμενου, 

 

(δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σύμφωνα με τις 

διατάξεις των περί Προστασίας και Διαχείρισης άγριων 

Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003 τα τελευταία 

πέντε χρόνια και  

 

(ε) επισυνάπτει αντίγραφο επαγγελματικής άδειας 

φροντιστή ζώων του υπευθύνου του υποστατικού που 

εκδίδεται δυνάμει των περί Επαγγελματιών 

Φροντιστών ή Εκπαιδευτών Ζώων Διαταγμάτων του 



2002 έως 2011. 

   
Αίτηση για έκδοση 
άδειας εμπορίας 
εκτρεφόμενων 
ατόμων ειδών 
αγρίων πτηνών ή 
άγριας πανίδας 
 
 
 
 
 
Τύπος Ε 
Παράρτημα I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα ΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τύπος Ι-1 
Παράρτημα I. 
 
Παράρτημα ΙΙ 
 
 

 

 

 

 8.(1) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει άδεια 

σήμανσης εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων 

πτηνών ή άγριας πανίδας ή άδεια σήμανσης 

περιορισμένου αριθμού εκτρεφόμενων ατόμων ειδών 

αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας : 

 

(α) υποβάλλει αίτηση στον προϊστάμενο στον Τύπο Ε 

του Παραρτήματος Ι, 

  

(β) έχει παρακολουθήσει σχετικά επιμορφωτικά 

μαθήματα και έχει επιτύχει σε ειδική εξέταση όπως 

αυτά καθορίζονται στον Κανονισμό 9, 

 

(γ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης άγριων 

Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003, 

 

(2) καταβάλλει ως τέλος χορήγησης της άδειας το 

τέλος που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

(3) Πρόσωπο που επιθυμεί να χαρακτηριστεί ως 

Εγκεκριμένο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση, 

συνοδευόμενη από έγγραφα που δύναται να 

ζητηθούν, στον προϊστάμενο, στον Τύπο Ι-1 του 

Παραρτήματος Ι και καταβάλλει ως τέλος ετήσιας 

έγκρισης το τέλος που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

Νοείται ότι, πρόσωπο που επιθυμεί να υποβάλει 

αίτηση για να χαρακτηριστεί ως Εγκεκριμένο 

πρόσωπο, δεν θα πρέπει να έχει καταδικαστεί για 

αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 



 

 

 

 

 

Τύπος Ι-2 
Παράρτημα I. 
 
Παράρτημα ΙΙ 

 

Προστασίας και Διαχείρισης άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμου ή, 

 

(4) Ο πρόεδρος σωματείου που επιθυμεί, το σωματείο 

του οποίου προεδρεύει, να χαρακτηριστεί ως 

Εγκεκριμένο Σωματείο υποβάλλει αίτηση, 

συνοδευόμενη από έγγραφα που δύναται να 

ζητηθούν, στον προϊστάμενο, στον Τύπο Ι-2 του 

Παραρτήματος Ι και καταβάλλει ως τέλος ετήσιας 

εγγραφής το τέλος που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

   
Επιμορφωτικά 

μαθήματα.  

 

 

 

 

 

Τύπος Στ 

Παράρτημα Ι. 

Παράρτημα ΙΙ 

 9. (1) Δικαίωμα  συμμετοχής  στα  επιμορφωτικά  

μαθήματα και στην ειδική εξέταση που αναφέρονται 

στους Κανονισμούς 6, 7 και 8 έχει κάθε πολίτης της 

Δημοκρατίας, όπως επίσης κάθε αλλοδαπός που 

διαμένει στη Δημοκρατία που έχει συμπληρώσει το 

δέκατο έκτο έτος (16ο ) της ηλικίας του, έχει υποβάλει 

αίτηση στον τύπο Στ 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.  

   
Ειδική εξέταση.  10.(1) Τα μαθήματα και οι ειδικές εξετάσεις για την 

απόκτηση άδειας εκτροφής ή και εμπορίας ή και 

σήμανσης εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων 

πτηνών ή άγριας πανίδας διενεργούνται από τον 

προϊστάμενο ή από επιτροπή που καθορίζεται από 

τον προϊστάμενο ή από μέλος Εγκεκριμένου 

Σωματείου για τα μέλη του Εγκεκριμένου Σωματείου 



μετά από έγκριση του προϊστάμενου. Ο προϊστάμενος 

δύναται να επιστρέψει μέχρι και το 70% των τελών 

παρακολούθησης επιμορφωτικών μαθημάτων, ανά 

πρόσωπο, στο Εγκεκριμένο Σωματείο του οποίου 

μέλος του διενήργησε τα εν λόγω μαθήματα.   

 

(2) Η ημερομηνία και ο τόπος εξέτασης καθορίζονται, 

από τον προϊστάμενο με γνωστοποίηση που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 

   
Έκδοση άδειας 

εκτροφής 

εκτρεφόμενων 

ατόμων ειδών 

αγρίων πτηνών ή 

άγριας πανίδας 

 

Τύπος Ζ1 

Παράρτημα I  

 

 

Τύπος Ζ2 

Παράρτημα I  

 

 

 

Τύπος Ζ3 

Παράρτημα I  

 

 

 

Τύπος Ζ4 

Παράρτημα I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11. (1) Ο προϊστάμενος, χορηγεί σε πρόσωπο άδεια 

εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων 

πτηνών ή άγριας πανίδας 

 

α) στον Τύπο Ζ1 του Παραρτήματος Ι για τα είδη του 

Μέρους Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ, 

 

β) στον Τύπο Ζ2 του Παραρτήματος Ι για τα είδη του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, 

 

γ) στον Τύπο Ζ3 του Παραρτήματος Ι για τα είδη του 

Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, 

 

δ) στον Τύπο Ζ4 του Παραρτήματος Ι για τα είδη των 

Μερών ΙΙ και ΙV του Παραρτήματος ΙΙΙ, 

 

(2) η άδεια έχει ισχύει για ένα έτος. 

 

(3) Η άδεια εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών 

αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας εκτίθεται από τον 

κάτοχό της σε περίοπτο μέρος του χώρου ή των 

υποστατικών τα οποία καθορίζονται στην άδεια. 



 

 

 

 

Τήρηση βιβλίου 

Παράρτημα V 

 

 

Παρουσίαση 

βιβλίου στον 

προϊστάμενο, στο 

διευθυντή ή σε 

μέλη της 

αστυνομικής 

δύναμης. 

 

(4) Κάθε κάτοχος άδειας εκτροφής εκτρεφόμενων 

ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας, τηρεί 

βιβλίο στο οποίο καταχωρεί αληθή και ακριβή 

στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα V.  

 

(5) Ο κάτοχος άδειας εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων 

ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας παρουσιάζει 

το βιβλίο όποτε του ζητηθεί προς επιθεώρηση, στον 

προϊστάμενο, ή σε μέλη της αστυνομικής δύναμης. 

   

Έκδοση άδειας 

εμπορίας  

 
Τύπος Η 

Παράρτημα I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τήρηση βιβλίου  

Παράρτημα VI 

 

 

 

 

Παρουσίαση 

βιβλίου στον 

προϊστάμενο, ή σε 

μέλη της 

αστυνομικής 

δύναμης. 

 

 

 12. (1) Ο προϊστάμενος, χορηγεί σε πρόσωπο άδεια 

εμπορίας εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων 

πτηνών ή άγριας πανίδας στον Τύπο Η του 

Παραρτήματος Ι.  

 

(2) η άδεια έχει ισχύει για ένα έτος. 

 

(3) Η άδεια εμπορίας εκτρεφόμενων ατόμων ειδών 

αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας εκτίθεται από τον 

κάτοχό της σε περίοπτο μέρος του χώρου ή των 

υποστατικών τα οποία καθορίζονται στην άδεια. 

 

(4) Κάθε κάτοχος άδειας εμπορίας εκτρεφόμενων 

ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας, τηρεί 

βιβλίο στο οποίο καταχωρεί αληθή και ακριβή 

στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ. 

 

(5) Ο κάτοχος άδειας εμπορίας εκτρεφόμενων ατόμων 

ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας παρουσιάζει 

το βιβλίο όποτε του ζητηθεί προς επιθεώρηση, στον 

προϊστάμενο, ή σε μέλη της αστυνομικής δύναμης. 

   



Έκδοση άδειας 

σήμανσης  

 
 

 

 

Τύπος Θ 

Παράρτημα I  

 

 

 

 

 

Τύπος Κ 

Παράρτημα I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα III  

 

 13. (1) Ο προϊστάμενος,  

(α) χορηγεί σε πρόσωπο άδεια σήμανσης 

εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας 

πανίδας ή περιορισμένου αριθμού εκτρεφόμενων 

ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας στον 

Τύπο Θ του Παραρτήματος Ι.  

 

 

(β) εγκρίνει πρόσωπο ή σωματείο ως «Εγκεκριμένο 

Πρόσωπο ή Σωματείο» στον Τύπο Κ του 

Παραρτήματος Ι.  

 

(2) Η άδεια και η έγκριση έχουν ισχύει για ένα έτος. 

 

(3) Ο κάτοχος άδειας σήμανσης εκτρεφόμενων 

ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας, όταν 

διενεργεί σήμανση επιδεικνύει την άδεια του, όταν 

αυτή του ζητηθεί, σε μέλος της αστυνομικής δύναμης 

ή θηροφύλακα.  

 

Νοείται ότι, ο κάτοχος άδειας σήμανσης 

εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας 

πανίδας, σημαίνει μόνο είδη αγρίων πτηνών που είναι 

εκτρεφόμενα ή έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία.   

 

(4)  Ο κάτοχος άδειας σήμανσης εκτρεφόμενων 

ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας, 

προμηθεύεται τις σημάνσεις:  

 

(α) από τον προϊστάμενο καταβάλλοντας το τέλος που 

καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ και 

 

(β) από Εγκεκριμένο πρόσωπο ή Σωματείο. 



 

(5) Ο κάτοχος άδειας σήμανσης εκτρεφόμενων 

ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας 

μπορεί να τοποθετεί μόνο είδη σήμανσης που 

εφαρμόζονται εξωτερικά στο σώμα του ζώου και 

καθορίζονται στην άδεια του. 

 

(6) Ο κάτοχος άδειας σήμανσης περιορισμένου 

αριθμού εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών 

ή άγριας πανίδας μπορεί να τοποθετεί μόνο είδη 

σήμανσης που εφαρμόζονται εξωτερικά στο σώμα του 

ζώου και καθορίζονται στην άδεια του. 

 

(7) Ο κάτοχος άδειας σήμανσης εκτρεφόμενων 

ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας 

εισάγει στο ηλεκτρονικό αρχείο όλα τα στοιχεία των 

σημάνσεων που έχει τοποθετήσει.    

 

(8) Η εσωτερική σήμανση διενεργείται μόνο από 

εγγεγραμμένους κτηνίατρους, που τους έχει 

παραχωρηθεί πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο από 

τον προϊστάμενο, και υποχρεούνται να ενημερώνουν 

σχετικά το ηλεκτρονικό αρχείο όπως αυτό 

περιγράφεται στον Κανονισμό 14. 

 

(9) Στην περίπτωση που πρόσωπο που κατέχει άδεια 

σήμανσης διενεργήσει σήμανση ή σημάνσεις και 

παραλείψει να ενημερώσει σχετικά το ηλεκτρονικό 

αρχείο, διαπράττει αδίκημα. 

   

Ηλεκτρονικό αρχείο  14. (1) Ο προϊστάμενος τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο 

εκτρεφόμενων ατόμων ειδών  άγριων πτηνών ή 

άγριας πανίδας και κατόχων άδειας κατοχής 



εκτρεφόμενων ατόμων ειδών  άγριων πτηνών ή 

άγριας πανίδας στο οποίο καταχωρούνται η 

διεύθυνση των υποστατικών όπου διατηρεί τα ζώα ο 

κάτοχος της άδειας, τα είδη και ο αριθμός των πτηνών 

που κατέχει ο κάθε κάτοχος άδειας, ο κωδικός 

σήμανσης του κάθε πτηνού, η ημερομηνία σήμανσης 

και το πρόσωπο που διενήργησε τη σήμανση. 

 

(2) Στο ηλεκτρονικό αρχείο φαίνεται για το κάθε ζώο 

όλη η πορεία του από την ημέρα σήμανσης του μέχρι 

την ημέρα θανάτου του.     

 

(3) Ο κάτοχος άδειας σήμανσης υποχρεούται να 

εισάγει στο ηλεκτρονικό αρχείο στοιχεία που έχουν να 

κάνουν σχέση με τον αριθμό σήμανσης του κάθε 

πτηνού που σήμανε, την ημερομηνία σήμανσης, το 

πρόσωπο που κατέχει τα πτηνά και το πρόσωπο που 

διενήργησε τη σήμανση.    

 

Νοείται ότι, στην περίπτωση που ένα εκτρεφόμενο 

άτομο είδους άγριου πτηνού ή άγριας πανίδας 

παραχωρείται από κάτοχο άδειας κατοχής 

εκτρεφόμενου ατόμου είδους άγριου πτηνού ή άγριας 

πανίδας σε άλλο κάτοχο άδειας, θα πρέπει να 

ενημερώνεται σχετικά ο προϊστάμενος ή ένας κάτοχος 

άδειας σήμανσης ο οποίος υποχρεούται να 

ενημερώσει σχετικά το ηλεκτρονικό αρχείο.      

   

Εξασφάλιση άδειας 
από πρόσωπα που 
κατέχουν άγρια 
πτηνά. 
 
 
 
 
 
 

 15. (1) Πρόσωπο που έχει στην κατοχή του άγρια 

πτηνά οφείλει εντός έξι μηνών, από την έναρξη ισχύος 

των παρόντων Κανονισμών, να απευθυνθεί στον 

προϊστάμενο για σήμανση των ειδών και εξασφάλιση 

σχετικής άδειας, καταβάλλοντας το τέλος που 



Παράρτημα ΙΙ καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

(2) Μετά από την παρέλευση του χρονικού 

διαστήματος που προβλέπεται στην παράγραφο (1)  η 

κατοχή ειδών άγριας πανίδας από το οποιοδήποτε 

πρόσωπο αποτελεί αδίκημα και το πρόσωπο το οποίο 

προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες είναι ένοχο αδικήματος. 

 

(3) Ο προϊστάμενος απορρίπτει αίτηση για 

παραχώρηση άδειας κατοχής άγριου πτηνού για το 

οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι είναι προϊόν 

αδικήματος και το άγριο πτηνό κατάσχεται και γίνονται 

όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για επανένταξη του 

στο φυσικό περιβάλλον. 

 

(4) Στην περίπτωση που περιγράφεται στην 

παράγραφο (1) η σήμανση του άγριου πτηνού ή του 

είδους άγριας πανίδας γίνεται από τον προϊστάμενο ή 

και από κάτοχο άδειας σήμανσης που έχει σχετική 

εξουσιοδότηση από τον προϊστάμενο.     

   

Εξουσίες μελών 
της Υπηρεσίας 
Θήρας και Πανίδας  
και της 
Αστυνομικής 
Δύναμης 

 16. (1) Θηροφύλακας ή μέλος της Αστυνομικής 

Δύναμης δύναται, χωρίς οποιαδήποτε 

προειδοποίηση, να διενεργεί έλεγχο στους χώρους 

φύλαξης των εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων 

πτηνών ή άγριας πανίδας.  

 

(2) Στην περίπτωση που ο χώρος φύλαξης των 

εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας 

πανίδας βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο κατοικίας τότε 

ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να παραχωρεί, σε  

θηροφύλακα ή μέλος της αστυνομικής δύναμης, όλες 

τις διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή του ελέγχου. 



 

(3) Στην περίπτωση που ο χώρος φύλαξης βρίσκεται 

εντός οικίας τότε ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να 

παραχωρεί, σε  θηροφύλακα ή μέλος της αστυνομικής 

δύναμης, όλες τις διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή του 

ελέγχου ή και να προσκομίσει για επιθεώρηση 

οποιοδήποτε εκτρεφόμενο άτομο είδους αγρίου 

πτηνού ή άγριας πανίδας, σε θηροφύλακα ή μέλος της 

αστυνομικής δύναμης όταν αυτό του ζητηθεί. 

   

 
 
 
 
Παραρτήματα Ι, ΙΙ, 
ΙΙΙ, ΙV και V.   

 17. Ο προϊστάμενος με γνωστοποίησή του που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας δύναται να τροποποιεί όλα τα 

Παραρτήματα των παρόντων Κανονισμών.  

   

Αδικήματα και 
προβλεπόμενες 
ποινές 

 18. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 88 του 

Νόμου πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις πρόνοιες 

των Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος. 

   

  19. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται 

τηρουμένων των διατάξεων των περί Προστασίας και 

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων 

του 2003 έως 2015 ως αυτοί τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται.  

 

   

Έναρξη ισχύος των 
παρόντων 
Κανονισμών 

 20. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την 

ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Τύπος Α1 

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 3) 

        

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 

TOY ΜΕΡΟΥΣ Ι ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

 

Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 

 

Εγώ ο / η ………………………………………………………………..με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας ………………………….. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια κατοχής για τα 

εκτρεφόμενα  άτομα ειδών άγριων πτηνών του Μέρους Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ των οποίων τα 

σχετικά στοιχεία φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.  

Τα εκτρεφόμενα άγρια πτηνά θα βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση  

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

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

 

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

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

 

Ημερομηνία: ………………………………………………. 

…………………… 

Υπογραφή  

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

                                            ………………………….. 

                                            ………………………….. 

 

 



Τύπος Α2 

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 3) 

        

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 

TOY ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 

Εγώ ο / η ………………………………………………………………..με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας ………………………….. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια κατοχής για τα 

εκτρεφόμενα  άτομα ειδών άγριων πτηνών του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ των οποίων 

τα σχετικά στοιχεία φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.  

Τα εκτρεφόμενα άγρια πτηνά θα βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση  

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

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

 

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

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

 

Ημερομηνία: ………………………………………………. 

…………………… 

Υπογραφή  

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

                                            ………………………….. 

                                            ………………………….. 

 

 

 



Τύπος Α3 

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 3) 

        

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 

TOY ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 

Εγώ ο / η ………………………………………………………………..με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας ………………………….. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια κατοχής για τα 

εκτρεφόμενα  άτομα ειδών άγριων πτηνών του Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ των οποίων 

τα σχετικά στοιχεία φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.  

Τα εκτρεφόμενα άγρια πτηνά θα βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση  

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

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

 

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

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

 

Ημερομηνία: ………………………………………………. 

…………………… 

Υπογραφή  

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

                                            ………………………….. 

                                            ………………………….. 

 

 

 

 



Τύπος Α4 

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 3) 

        

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 

TOY ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙV ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 

Εγώ ο / η ………………………………………………………………..με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας ………………………….. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια κατοχής για τα 

εκτρεφόμενα  άτομα ειδών άγριων πτηνών του Μέρους ΙΙ και του Μέρους ΙV του 

Παραρτήματος ΙΙΙ των οποίων τα σχετικά στοιχεία φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.  

Τα εκτρεφόμενα άγρια πτηνά θα βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση  

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

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

 

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

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

 

Ημερομηνία: ………………………………………………. 

…………………… 

Υπογραφή  

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

                                            ………………………….. 

                                            ………………………….. 

 

 

 



Τύπος Α 

(πίσω μέρος) 

 

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 3) 

        

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 

Α/Α 
Είδος  Αριθμός κλειστού 

δακτυλιδιού Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Τύπος Β1 

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 5) 

ΑΔΕΙΑ  ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 
TOY ΜΕΡΟΥΣ Ι ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

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

παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων άγριων πτηνών) Κανονισμών του 2014, χορηγεί 

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

αριθμό δελτίου ταυτότητας:………………………………… άδεια κατοχής των 

εκτρεφόμενων άγριων πτηνών που φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα και τα οποία 

θα βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση: 

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

……………………………… της Επαρχίας …………………………………………… ή 

υπό τους όρους που φαίνονται στο Παράρτημα ΙV των περί Προστασίας και Διαχείρισης 

Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Αγρίων Πτηνών 

ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του 2014. (επισυνάπτονται). 

Αρ. Άδειας: …………………… 

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

 ……………………………………… 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 

Τέλος πληρωθέν: € 200,00 (ηλεκτρονικός αριθμός συναλλαγής …………………….) 

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 2014  



Τύπος Β2 

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 5) 

ΑΔΕΙΑ  ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 
TOY ΜΕΡΟΥΣ ΙI ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

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

παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων άγριων πτηνών) Κανονισμών του 2014, χορηγεί 

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

αριθμό δελτίου ταυτότητας:………………………………… άδεια κατοχής των 

εκτρεφόμενων άγριων πτηνών που φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα και τα οποία 

θα βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση: 

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

……………………………… της Επαρχίας …………………………………………… ή 

υπό τους όρους που φαίνονται στο Παράρτημα ΙV των περί Προστασίας και Διαχείρισης 

Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Αγρίων Πτηνών 

ή Άγριας Πανίδας)  Κανονισμών του 2016. (επισυνάπτονται). 

Αρ. Άδειας: …………………… 

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

 ……………………………………… 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 

Τέλος πληρωθέν: € 200,00 (ηλεκτρονικός αριθμός συναλλαγής …………………….) 

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 2014.  



Τύπος Β3 

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 5) 

ΑΔΕΙΑ  ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 
TOY ΜΕΡΟΥΣ ΙII ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

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

παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 

(Κατοχή Εκτρεφόμενων άγριων πτηνών) Κανονισμών του 2016, χορηγεί στον / στην 

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

ταυτότητας:………………………………… άδεια κατοχής των εκτρεφόμενων άγριων πτηνών 

που φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα και τα οποία θα βρίσκονται σε υποστατικά στην 

πιο κάτω διεύθυνση: 

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

……………………………… της Επαρχίας …………………………………………… ή 

υπό τους όρους που φαίνονται στο Παράρτημα ΙV των περί Προστασίας και Διαχείρισης 

Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Αγρίων Πτηνών ή 

Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του 2016. (επισυνάπτονται). 

Αρ. Άδειας: …………………… 

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

 ……………………………………… 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 

Τέλος πληρωθέν: € 200,00 (ηλεκτρονικός αριθμός συναλλαγής …………………….) 

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. 

  



Τύπος Β4 

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 5) 

ΑΔΕΙΑ  ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 
TΩΝ ΜΕΡΩΝ ΙΙ ΚΑΙ ΙV ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

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

παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 

(Κατοχή Εκτρεφόμενων άγριων πτηνών) Κανονισμών του 2016, χορηγεί στον / στην 

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

ταυτότητας:………………………………… άδεια κατοχής των εκτρεφόμενων άγριων πτηνών 

που φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα και τα οποία θα βρίσκονται σε υποστατικά στην 

πιο κάτω διεύθυνση: 

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

……………………………… της Επαρχίας …………………………………………… ή 

υπό τους όρους που φαίνονται στο Παράρτημα V των περί Προστασίας και Διαχείρισης 

Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Αγρίων Πτηνών ή 

Άγριας Πανίδας)Κανονισμών του 2016. (επισυνάπτονται). 

Αρ. Άδειας: …………………… 

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

 ……………………………………… 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 

Τέλος πληρωθέν: € 200,00 (ηλεκτρονικός αριθμός συναλλαγής …………………….) 

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.  

 



Τύπος Β 

(πίσω μέρος) 

 

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 5) 

        

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 

Α/Α 
Είδος  Αριθμός κλειστού 

δακτυλιδιού Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Τύπος Γ1 

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 6) 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ  ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Ι ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

 

Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 

Εγώ ο / η ………………………………………………………………..με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας ………………………….. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια 

εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας του 

Μέρους Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ. Ο χώρος εκτροφής θα βρίσκεται σε υποστατικά στην 

πιο κάτω διεύθυνση  

Χώρος εκτροφής: 

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

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

 

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

Υπογραφή  

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

                                            ………………………….. 

                                            ………………………….. 

 

 

 

 

 



Τύπος Γ2 

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 6) 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ  ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

 

Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 

Εγώ ο / η ………………………………………………………………..με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας ………………………….. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια 

εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ. Ο χώρος εκτροφής θα βρίσκεται σε υποστατικά 

στην πιο κάτω διεύθυνση  

Χώρος εκτροφής: 

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

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

 

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

Υπογραφή  

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

                                            ………………………….. 

                                            ………………………….. 

 

 

 

 

 



Τύπος Γ3 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 

(ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2016 

 (Κανονισμός 6) 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ  ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

 

Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 

Εγώ ο / η ………………………………………………………………..με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας ………………………….. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια 

εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας του 

Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ. Ο χώρος εκτροφής θα βρίσκεται σε υποστατικά 

στην πιο κάτω διεύθυνση  

Χώρος εκτροφής: 

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

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

 

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

Υπογραφή  

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

                                            ………………………….. 

                                            ………………………….. 

 

 

 

 

 



Τύπος Γ4 

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 6) 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ  ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΙΙ ΚΑΙ ΙV ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

 

Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 

Εγώ ο / η ………………………………………………………………..με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας ………………………….. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια 

εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας των Μερών 

ΙΙ και ΙV του Παραρτήματος ΙΙΙ. Ο χώρος εκτροφής θα βρίσκεται σε υποστατικά στην 

πιο κάτω διεύθυνση  

Χώρος εκτροφής: 

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

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

 

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

Υπογραφή  

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

                                            ………………………….. 

                                            ………………………….. 

 

 

 

 

 



Τύπος Δ 

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 7) 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 

 

Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 

Εγώ ο / η ………………………………………………………………..με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας ………………………….. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια 

εμπορίας εκτρεφόμενων ατόμων ειδών αγρίων πτηνών ή άγριας πανίδας. Ο χώρος 

εμπορίας θα βρίσκεται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση  

Χώρος εμπορίας: 

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

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

 

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

Υπογραφή  

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

                                            ………………………….. 

                                            ………………………….. 

 

 

 

 

 

 



Τύπος Ε 

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 8) 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 

 

Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 

Εγώ ο / η ………………………………………………………………..με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας ………………………….. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια 

σήμανσης εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας.  

 

Ημερομηνία: ………………………………………………. 

…………………… 

Υπογραφή  

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

                                            ………………………….. 

                                            ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΥΠΟΣ  Στ 

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 ΕΚΤΡΟΦΗΣ Ή / ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Ή / ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΕΚΤΡΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ  

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

όπως παρακολουθήσω τα σχετικά επιμορφωτικά μαθήματα για σκοπούς απόκτησης 

άδειας εκτροφής ή / και εμπορίας ή / και σήμανσης εκτρεφόμενων ατόμων ειδών 

άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας. 

 

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. 



ΤΥΠΟΣ  Ζ1 

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 11) 

ΑΔΕΙΑ  ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΚΤΡΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ 

ΠΑΝΙΔΑΣ ΜΕΡΟΥΣ Ι ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

 

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

παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 

(Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του 

2014, χορηγεί στον / στην 

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

ταυτότητας:………………………………… άδεια εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών 

άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας του Μέρους Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ, τα οποία θα βρίσκονται 

σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση υπό τους όρους που φαίνονται στο Παράρτημα ΙV 

των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή 

Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Αγρίων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του 2016. 

(επισυνάπτονται). 

Χώρος εκτροφής: 

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

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

Αρ. Άδειας: …………………… 

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

 ……………………………………… 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 

Τέλος πληρωθέν: € 200,00 (ηλεκτρονικός αριθμός συναλλαγής …………………….) 

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 τροποποιούνται 

ή αντικαθίστανται. 



ΤΥΠΟΣ  Ζ2 

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 11) 

ΑΔΕΙΑ  ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΚΤΡΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ 

ΠΑΝΙΔΑΣ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

 

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

παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 

(Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του 

2014, χορηγεί στον / στην 

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

ταυτότητας:………………………………… άδεια εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών 

άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, τα οποία θα 

βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση υπό τους όρους που φαίνονται στο 

Παράρτημα ΙV των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή 

Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Αγρίων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του 2016. 

(επισυνάπτονται). 

Χώρος εκτροφής: 

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

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

Αρ. Άδειας: …………………… 

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

 ……………………………………… 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 

Τέλος πληρωθέν: € 200,00 (ηλεκτρονικός αριθμός συναλλαγής …………………….) 

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 2014 όπως αυτοί τροποποιούνται 

ή αντικαθίστανται.  



ΤΥΠΟΣ  Ζ3 

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 11) 

ΑΔΕΙΑ  ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΚΤΡΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ 

ΠΑΝΙΔΑΣ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

 

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

παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 

(Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του 

2014, χορηγεί στον / στην 

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

ταυτότητας:………………………………… άδεια εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών 

άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας του Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, τα οποία θα 

βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση υπό τους όρους που φαίνονται στο 

Παράρτημα ΙV των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή 

Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Αγρίων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του 2016. 

(επισυνάπτονται). 

Χώρος εκτροφής: 

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

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

Αρ. Άδειας: …………………… 

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

 ……………………………………… 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 

Τέλος πληρωθέν: € 200,00 (ηλεκτρονικός αριθμός συναλλαγής …………………….) 

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 2014 όπως αυτοί τροποποιούνται 

ή αντικαθίστανται. 



ΤΥΠΟΣ  Ζ4 

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 11) 

ΑΔΕΙΑ  ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΚΤΡΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ 

ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΙΙ ΚΑΙ ΙV ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

 

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

παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 

(Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του 

2014, χορηγεί στον / στην 

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

ταυτότητας:………………………………… άδεια εκτροφής εκτρεφόμενων ατόμων ειδών 

άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας των Μερών ΙΙ και ΙV του Παραρτήματος ΙΙΙ, τα οποία θα 

βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω διεύθυνση υπό τους όρους που φαίνονται στο 

Παράρτημα ΙV των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή 

Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Αγρίων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του 2016. 

(επισυνάπτονται). 

Χώρος εκτροφής: 

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

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

Αρ. Άδειας: …………………… 

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

 ……………………………………… 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 

Τέλος πληρωθέν: € 200,00 (ηλεκτρονικός αριθμός συναλλαγής …………………….) 

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 τροποποιούνται 

ή αντικαθίστανται. 



ΤΥΠΟΣ Η 

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 12) 

ΑΔΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΤΡΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ 

ΠΑΝΙΔΑΣ 

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

παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 

(Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του 

2014, χορηγεί στον / στην 

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

ταυτότητας:………………………………… άδεια εμπορίας εκτρεφόμενων ατόμων ειδών 

άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας τα οποία θα βρίσκονται σε υποστατικά στην πιο κάτω 

διεύθυνση υπό τους όρους που φαίνονται στο Παράρτημα ΙV των περί Προστασίας και 

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Αγρίων 

Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του 2016. (επισυνάπτονται). 

 

Χώρος εμπορίας: 

Οδός:……………………………………, αριθμός: ……………… Τ.Τ: …………… 

Δήμος Κοινότητα: ……………………………………, Επαρχία:……...……………. ή 

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

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

Αρ. Άδειας: …………………… 

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

 ……………………………………… 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 

Τέλος πληρωθέν: € 300,00 (ηλεκτρονικός αριθμός συναλλαγής …………………….) 

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 τροποποιούνται 

ή αντικαθίστανται. 



ΤΥΠΟΣ Θ 

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 13) 

ΑΔΕΙΑ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ  ΕΚΤΡΦΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ 

ΠΑΝΙΔΑΣ 

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

παρέχονται δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 

(Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Αγρίων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του 

2014, χορηγεί στον / στην 

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

ταυτότητας:………………………………… άδεια σήμανσης εκτρεφόμενων ατόμων ειδών 

άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας. 

 

Αρ. Άδειας: …………………… 

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

 ……………………………………… 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 

Τέλος πληρωθέν: € 50,00 (ηλεκτρονικός αριθμός συναλλαγής …………………….) 

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 τροποποιούνται 

ή αντικαθίστανται. 

 

 

 

 

 



ΤΥΠΟΣ Ι1 

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 8) 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΩΣ  
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΣΩΜΑΤΕΙΟ  

 
 

Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας, 

Ο υποφαινόμενος ……………………………………………………………….. με αριθμό 

δελτίου ταυτότητας ………………………………………….. αιτείται όπως του εγκριθεί 

ως «Εγκεκριμένο Πρόσωπο» δυνάμει των προνοιών των περί Προστασίας και 

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών 

Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του 2016.    

Επισυνάπτονται:  

1. Βεβαίωση Λευκού ποινικού μητρώου.  

2. Πιστοποιητικό παρακολούθησης σχετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων που 

διεξάγονται από την Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας.  

 

Επίσης βεβαιώνω ότι, έχω μελετήσει τις πρόνοιες των περί Προστασίας και 

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών 

Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του 2016 και δεσμεύομαι ότι, στην 

περίπτωση που θα εγκριθώ ως «Εγκεκριμένο Πρόσωπο», θα τις εφαρμόσω πλήρως. 

Ημερομηνία: ……/………/……… 

                                            Υπογραφή  

………………………………………………………………… 

 

Διεύθυνση αλληλογραφίας: ………………………………………... 

                                       ………………………………………... 

                                      ……………………………………….. 

                                      ……………………………………….. 



ΤΥΠΟΣ Ι2 

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 8) 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΩΣ  
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΣΩΜΑΤΕΙΟ  

 
 
 

Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας, 

Το Σωματείο ……………………………………………………………….. με έδρα το(ν) 

Δήμο / Ενορία / Χωριό …………………………… και με αριθμό πιστοποιητικού 

εγγραφής ………………………………………….. αιτείται όπως εγκριθεί ως 

«Εγκεκριμένο Σωματείο» δυνάμει των προνοιών των περί Προστασίας και 

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών 

Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του 2016.    

Επισυνάπτονται:  

1. Το πιστοποιητικό εγγραφής του συλλόγου. 

2. Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και τα πλήρη στοιχεία των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου. 

Επίσης βεβαιώνεται ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου έχει μελετήσει τις 
πρόνοιες των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 
(Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) 
Κανονισμών του 2016 και δεσμεύεται ότι, στην περίπτωση που θα εγκριθεί το 
Σωματείο ως «Εγκεκριμένο Σωματείο», θα τις εφαρμόσει πλήρως. 
 

Ημερομηνία: ……/………/………        

          Υπογραφή ……………………………… 

Πρόεδρος Σωματείου ……………………………………………………… 

                                             (Σφραγίδα) 

Διεύθυνση αλληλογραφίας: ………………………………………... 

                                       ………………………………………... 

                                      ……………………………………….. 



ΤΥΠΟΣ Κ 

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 8) 

ΕΓΚΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΩΣ  
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΣΩΜΑΤΕΙΟ  

 

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

παρέχονται δυνάμει των προνοιών των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων 

Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή 

Άγριας Πανίδας) Κανονισμών του 2016 εγκρίνει το(ν) Σωματείο 

…………….………………............................................................................................. 

με ΑΔΤ / αριθμό πιστοποιητικού εγγραφής: ………………………… και Διεύθυνση 

αλληλογραφίας:  

.......................................................................................................................................

.........................………………………………………………………………………………..

ως «Εγκεκριμένο Πρόσωπο / Σωματείο» 

Ημερομηνία εγγραφής:……/……/………  

Ημερομηνία λήξης εγγραφής:……/……/……. 

 ………………………………………

. 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας 

                                                                              (Σφραγίδα) 

 

Τέλος πληρωθέν: €100,00 (ηλεκτρονικός αριθμός συναλλαγής …………………….) 

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. 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΤΕΛΩΝ 

Α/Α ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ 

ΤΕΛΟΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

1. Τέλος χορήγησης άδειας κατοχής εκτρεφόμενων ατόμων 

ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας του Μέρους Ι του 

Παραρτήματος ΙΙΙ.  

 30.00€ το κάθε 

ένα 
3(1)(β) 

2. Τέλος χορήγησης άδειας κατοχής 

εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων 

πτηνών ή άγριας πανίδας του Μέρους 

ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ.  

Για 1 μέχρι 50 
πτηνά  

20.00€ 3(1)(β) 

Για 51 μέχρι 150 
πτηνά 

40.00€ 3(1)(β) 

Για 151 μέχρι 
300 πτηνά  

60.00€ 3(1)(β) 

3. Τέλος χορήγησης άδειας κατοχής 

εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων 

πτηνών ή άγριας πανίδας του Μέρους 

ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ.  

Για 1 μέχρι 10 
πτηνά  

40.00€ 3(1)(β) 

Για 11 μέχρι 50 
πτηνά 

75.00€ 3(1)(β) 

Για 51 μέχρι 100 
πτηνά 

100.00€ 3(1)(β) 

4. Τέλος χορήγησης άδειας κατοχής 

εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων 

πτηνών ή άγριας πανίδας των Μερών 

ΙΙ και ΙV του Παραρτήματος ΙΙΙ.  

Για 1 μέχρι 10 
πτηνά  

20.00€ 3(1)(β) 

Για 11 μέχρι 50 
πτηνά 

40.00€ 3(1)(β) 

Για 51 μέχρι 100 
πτηνά 

80.00€ 3(1)(β) 

5. Τέλος σήμανσης ανά ζώο όταν η σήμανση διενεργείται 

από τον προϊστάμενο.  
2.00€ 5(3) 

6. Τέλος χορήγησης άδειας εκτροφής  εκτρεφόμενων ατόμων 

ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας του Μέρους Ι του 

Παραρτήματος ΙΙΙ. 

200.00€ 6(1)(β) 

7. Τέλος χορήγησης άδειας εκτροφής  εκτρεφόμενων ατόμων 

ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΙΙΙ. 

200.00€ 6(1)(β) 

 Τέλος χορήγησης άδειας εκτροφής  εκτρεφόμενων ατόμων 

ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας του Μέρους ΙΙΙ του 

200.00€ 6(1)(β) 



Παραρτήματος ΙΙΙ. 

8. Τέλος χορήγησης άδειας εκτροφής  εκτρεφόμενων ατόμων 

ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας των Μερών ΙΙ και 

ΙV του Παραρτήματος ΙΙΙ. 

200.00€ 6(1)(β) 

9. Τέλος χορήγησης άδειας εμπορίας  εκτρεφόμενων ατόμων 

ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας του 

Παραρτήματος ΙΙΙ. 

300.00€ 7(1)(α) 

10. Τέλος χορήγησης άδειας σήμανσης  εκτρεφόμενων 

ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας του 

Παραρτήματος ΙΙΙ. 

50.00€ 

8(2) 

Τέλος χορήγησης άδειας σήμανσης  περιορισμένου 

αριθμού εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή 

άγριας πανίδας του Παραρτήματος ΙΙΙ. 

10.00€ 

11. Τέλος έγκρισης «Εγκεκριμένου Προσώπου».   
250.00€ 8(3) 

12. Τέλος έγκρισης «Εγκεκριμένου Σωματείου».   
100.00€ 8(3) 

13. Αίτηση για παρακολούθηση επιμορφωτικών μαθημάτων 

και συμμετοχή στην ειδική εξέταση 
100.00€ 9(1) 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

(Κανονισμός 2) 

ΕΙΔΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥΣ  

(ΤΡΟΠΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ, ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΚΟΣΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ)  

 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Α/Α Επιστημονική ονομασία Κοινή ονομασία Οικογένεια Διάμετρος κλειστού 

δακτυλιδιού 

Ηλικία 

δακτυλίωσης 

Κόστος 

δακτυλιδιού 

  Accipiter brevipes  Σαΐνι falconiformes: accipitridae  10,0    

  Accipiter gentilis (m)  διπλοασιάχινο falconiformes: accipitridae  12,0    

  Accipiter gentilis (vr)  διπλοασιάχινο falconiformes: accipitridae  14,0    

  Accipiter nisus (m)  ξεφτέρι falconiformes: accipitridae  7,0    

  Accipiter nisus (vr)  ξεφτέρι falconiformes: accipitridae  8,0    

 Aegypius monachus  Μαυρόγυπας falconiformes: accipitridae  28,0    

 Aquila adalberti  Βασιλαετός falconiformes: accipitridae  24,0    



  Aquila chrysaetos  Χρυσαετός falconiformes: accipitridae  28,0    

  Aquila clanga  Στικταετός falconiformes: accipitridae  20,0    

  Aquila heliaca  Βασιλαετός falconiformes: accipitridae  24,0    

 Aquila nipalensis  Στεπαετός falconiformes: accipitridae  20,0    

  Aquila pomarina  Κραυγαετός falconiformes: accipitridae  20,0    

  Aquila rapax * Καστανόξανθος αετός falconiformes: accipitridae     

 Buteo buteo  Βαρβακίνα falconiformes: accipitridae  13,0    

  Buteo lagopus  Χιονογερακίνα falconiformes: accipitridae  14,0    

  Buteo rufinus  Αετοβαρβακίνα falconiformes: accipitridae  16,0    

 Chondrohierax uncinatus wilsonii*   falconiformes: accipitridae     

 Circaetus gallicus  Φιδαετός falconiformes: accipitridae  18,0    

  Circus aeruginosus (M)  Καλαμόκιρκος falconiformes: accipitridae  9,0    

  Circus aeruginosus (V)  Καλαμόκιρκος falconiformes: accipitridae  11,0    



  Circus cyaneus  Βαλτόκιρκος falconiformes: accipitridae  12,0    

  Circus macrourus  Στεπόκιρκος falconiformes: accipitridae  12,0    

  Elanoides forficatus *  falconiformes: accipitridae     

  Elanus caeruleus   falconiformes: accipitridae  12,0    

 Eutriorchis aster *  falconiformes: accipitridae     

  Falco amurensis *  falconiformes: falconidae     

  Falco area *  falconiformes: falconidae     

  Falco biarmicus (m)  Χρυσογέρακας falconiformes: falconidae  12,0    

  Falco biarmicus (vr)  Χρυσογέρακας falconiformes: falconidae  14,0    

  Falco cherrug (m)  Στεπογέρακο falconiformes: falconidae  14,0    

  Falco cherrug (vr)  Στεπογέρακο falconiformes: falconidae  15,0    

  Falco columbarius  Νανογέρακο falconiformes: falconidae  9,0    

  Falco eleonorae  Μαυροπετρίτη ή falconiformes: falconidae  11,0    



Φαλκόνι της Ελεονόρας 

  Falco jugger *  falconiformes: falconidae     

  Falco naumanni  Κιρκινέζι falconiformes: falconidae  9,0    

  Falco newtoni *  falconiformes: falconidae     

  Falco pelegrinoides (m)  Ερημοπετρίτης falconiformes: falconidae  11,0    

  Falco pelegrinoides (vr)  Ερημοπετρίτης falconiformes: falconidae  13,0    

  Falco peregrinus (m)  Πετρίτης falconiformes: falconidae  12,0    

  Falco peregrinus (vr)  Πετρίτης falconiformes: falconidae  14,0    

  Falco punctatus*   falconiformes: falconidae     

  Falco rusticolus (m)   falconiformes: falconidae  14,0    

  Falco rusticolus (vr)   falconiformes: falconidae  15,0    

  Falco sparverius   falconiformes: falconidae  7,0    

  Falco subbuteo  Δενδρογέρακο falconiformes: falconidae  9,0    



  Falco tinnunculus  Βραχοκιρκίνεζο ή 

κίτσης 

falconiformes: falconidae  9,0    

  Falco vespertinus  Μαυροκιρκίνεζο falconiformes: falconidae  9,0    

 Gymnogyps californianus *  falconiformes: cathartidae     

  Gypaetus barbatus  Γυπαετός falconiformes: accipitridae  28,0    

  Gyps fulvus  Όρνιο ή Γύπας falconiformes: accipitridae  28,0    

 Haliaeetus albicilla (m)  Θαλασσαετός falconiformes: accipitridae  24,0    

  Haliaeetus albicilla (vr)  Θαλασσαετός falconiformes: accipitridae  26,0    

  Haliaeetus leucocephalus (m)  Φαλακρός αετός falconiformes: accipitridae  24,0    

  Haliaeetus leucocephalus (vr)  Φαλακρός αετός falconiformes: accipitridae  28,0    

  Haliaeetus leucogaster *  falconiformes: accipitridae     

  Haliaeetus leucoryphus (m)   falconiformes: accipitridae  24,0    

  Haliaeetus leucoryphus (vr)   falconiformes: accipitridae  28,0    

  Haliaeetus pelagicus *  falconiformes: accipitridae     



  Haliaeetus sanfordi *  falconiformes: accipitridae     

  Haliaeetus vocifer *  falconiformes: accipitridae     

  Haliaeetus vociferoides*   falconiformes: accipitridae     

  Harpia harpya *  falconiformes: accipitridae     

 Hieraaetus fasciatus  Σπιζαετός falconiformes: accipitridae  18,0    

  Hieraaetus pennatus  Σταυραετός falconiformes: accipitridae  14,0    

 Leucopternis occidentalis *  falconiformes: accipitridae     

 Milvus migrans  Τσίφτης falconiformes: accipitridae  12,0    

  Milvus milvus  Ψαλιδιάρης falconiformes: accipitridae  13,0    

 Neophron percnopterus  Ασπροπάρης falconiformes: accipitridae  20,0    

  Pernis apivorus  Σφηκιάρης falconiformes: accipitridae  12,5    

 Pithecofaga jefferyi *  falconiformes: accipitridae     

  Vultur gryphus *  falconiformes: cathartidae     



ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

 Anas acuta  Σουβλόπαπια anseriformes: anatidae  10,0    

  Anas americana   anseriformes: anatidae  9,0    

  Anas aucklandica*    anseriformes: anatidae     

  Anas clypeata  Χουλιαρόπαπια anseriformes: anatidae  10,0    

  Anas crecca  Κιρκίρι ή Σαρσέλι anseriformes: anatidae  7,0    

  Anas discors   anseriformes: anatidae  8,0    

  Anas falcata   anseriformes: anatidae  10,0    

  Anas formosa   anseriformes: anatidae  8,0    

  Anas oustaleti *  anseriformes: anatidae     

  Anas penelope  Σφυριχτάρι anseriformes: anatidae  9,0    

  Anas platyrhynchos  Πρασινοκέφαλη anseriformes: anatidae  12,0    

  Anas rubripes   anseriformes: anatidae  12,0    



 Anas strepera  Φλυαρόπαπια anseriformes: anatidae  10,0    

 Anser albifrons  Ασπρομέτωπη Χήνα anseriformes: anatidae  16,0    

  Anser anser  Σταχτόχηνα anseriformes: anatidae  20,0    

  Anser brachyrhynchus  Βραχυραμφόχηνας anseriformes: anatidae  14,0    

  Anser caerulescens  Λευκόχηνα anseriformes: anatidae  16,0    

  Anser erythropus  Νανόχηνα anseriformes: anatidae  14,0    

  Anser fabalis  Χωραφόχηνα anseriformes: anatidae  18,0    

  Anser rossii   anseriformes: anatidae  14,0    

 Aythya affinis   anseriformes: anatidae  9,0    

  Aythya americana  Κοκκινομάλλης anseriformes: anatidae  10,0    

  Aythya collaris   anseriformes: anatidae  9,0    

  Aythya ferina  Κυνηγόπαπια anseriformes: anatidae  10,0    

  Aythya fuligula  Τσικνόπαπια anseriformes: anatidae  9,0    



  Aythya innotata   anseriformes: anatidae  11,0    

  Aythya marila  μαριλόπαπια anseriformes: anatidae  11,0    

 Aythya nyroca* βαλτόπαπια anseriformes: anatidae    

 Aythya valisineria   anseriformes: anatidae  11,0    

 Branta bernicla  Δακτυλιδόχηνα anseriformes: anatidae  13,0    

  Branta canadensis  Καναδέζικη χήνα anseriformes: anatidae  20,0    

  Branta canadensis leucopareia   anseriformes: anatidae  13,0    

  Branta leucopsis  Ασπρομάγουλη χήνα anseriformes: anatidae  14,0    

  Bucephala albeola   anseriformes: anatidae  8,0    

  Bucephala clangula   anseriformes: anatidae  10,0    

  Bucephala islandica   anseriformes: anatidae  11,0    

 Cairina scutulata   anseriformes: anatidae  16+14    

 Clangula hyemalis  Χιονόπαπια anseriformes: anatidae  9,0    



 Cygnus columbianus  Νανόκυκνος anseriformes: anatidae  26,0    

  Cygnus cygnus  Αγριόκυκνο anseriformes: anatidae  27,0    

  Cygnus olor  Βουβόκυκνος anseriformes: anatidae  26,0    

 Histrionicus histrionicus   anseriformes: anatidae  9,0    

 Lophodytes cucullatus   anseriformes: anatidae  9,0    

 Marmaronetta angustirostris   anseriformes: anatidae  8,0    

  Melanitta fusca  Βελουδόπαπια anseriformes: anatidae  13,0    

  Melanitta nigra  Μαυρόπαπια anseriformes: anatidae  12,0    

  Melanitta perspicillata   anseriformes: anatidae  11,0    

 Mergellus albellus  Νανοπρίστης anseriformes: anatidae  9,0    

  Mergus merganser  Χηνοπρίστης anseriformes: anatidae  13,0    

  Mergus octocetaceus *  anseriformes: anatidae     

  Mergus serrator  Θαλασσοπρίστης anseriformes: anatidae  12,0    



 Netta rufina  Φερεντίνι anseriformes: anatidae  11,0    

 Polysticta stelleri   anseriformes: anatidae  10,0    

 Rhodonessa caryophyllacea *  anseriformes: anatidae     

 Somateria mollissima   anseriformes: anatidae  13,0    

  Somateria spectabilis   anseriformes: anatidae  12,0    

 Tadorna cristata*   anseriformes: anatidae     

  Tadorna ferruginea  Καστανόπαπια anseriformes: anatidae  14,0    

  Tadorna tadorna  Βαρβάρα ή Αλάουρτος anseriformes: anatidae  12,0    

 Alca torda   charadriiformes: alcidae  9,0    

  Alle alle *  charadriiformes: alcidae     

 Anous stolidus *  charadriiformes: sternidae     

 Arenaria interpres  Χαλικοκυλιστής charadriiformes: scolopacidae  4,5    

 Bartramia longicauda *  charadriiformes: scolopacidae     



 Burhinus oedicnemus  Τρουλλουρία charadriiformes: burhinidae  8,0    

 Calidris acuminata *  charadriiformes: scolopacidae     

  Calidris alba  Λευκοσκαλίδρα charadriiformes: scolopacidae  3,5    

  Calidris alpina  Λασποσκαλίδρα charadriiformes: scolopacidae  4,0    

  Calidris bairdii*   charadriiformes: scolopacidae     

  Calidris canutus  Χοντροσκαλίδρα charadriiformes: scolopacidae  5,0    

  Calidris ferruginea  Δρεπανοσκαλίδρα charadriiformes: scolopacidae  4,0    

  Calidris fuscicollis*  Λευκόουρη Σκαλίδρα charadriiformes: scolopacidae     

  Calidris maritima   charadriiformes: scolopacidae  4,0    

  Calidris mauri *  charadriiformes: scolopacidae     

  Calidris melanotos*   charadriiformes: scolopacidae     

 Calidris minuta  Νανοσκαλίδρα charadriiformes: scolopacidae  3,0    

  Calidris minutilla *  charadriiformes: scolopacidae     



  Calidris pussila *  charadriiformes: scolopacidae     

  Calidris ruficollis *  charadriiformes: scolopacidae     

  Calidris subminuta*   charadriiformes: scolopacidae     

  Calidris temminckii  Σταχτοσκαλίδρα charadriiformes: scolopacidae  3,0    

  Calidris tenuirostris *  charadriiformes: scolopacidae     

 Catharacta skua   charadriiformes: 

stercorariidae  

14,0    

 Catoptrophorus semipalmatus*   charadriiformes: scolopacidae     

  Cepphus grylle   charadriiformes: alcidae  10,0    

 Charadrius alexandrinus  Χαράδριος 

αλεξανδρινός 

charadriiformes: charadriidae  3,5    

  Charadrius asiaticus *  charadriiformes: charadriidae     

  Charadrius dubius  ποταμοσφυριχτής charadriiformes: charadriidae  3,5    

  Charadrius hiaticula   charadriiformes: charadriidae  4,0    



  Charadrius leschenaultii  Ερημοσφυριχτής charadriiformes: charadriidae  6,0    

  Charadrius mongolus *  charadriiformes: charadriidae     

  Charadrius semipalmatus*   charadriiformes: charadriidae     

  Charadrius vociferus *  charadriiformes: charadriidae     

 Chlidonias hybridus   charadriiformes: sternidae  4,0    

  Chlidonias leucopterus  Αργυρογλάρονο charadriiformes: sternidae  4,0    

  Chlidonias niger  Μαυρογλάρονο charadriiformes: sternidae  4,0    

 Cursorius cursor * δρομέας charadriiformes: glareolidae     

 Cyclorrhynchus psittacula*   charadriiformes: alcidae     

 Eudromias morinellus  Βουνοσφυριχτής charadriiformes: charadriidae  5,0    

 Fratercula arctica   charadriiformes: alcidae  8,0    

  Fratercula cirrhata *  charadriiformes: alcidae     

 Gallinago gallinago  Μπεκατσίνι ή charadriiformes: scolopacidae  4,5    



Μπεκατσόνι 

  Gallinago media  Διπλομπεκάτσινο charadriiformes: scolopacidae  4,0    

  Gallinago stenura *  charadriiformes: scolopacidae     

 Glareola maldivarum*  Ασιατικό Νεροχελίδονο charadriiformes: glareolidae     

  Glareola nordmanni * Μαυρόφτερο 

Νεροχελίδονο 

charadriiformes: glareolidae     

  Glareola pratincola  Νεροχελίδονο charadriiformes: glareolidae  5,0    

 Haematopus meadewaldoi*   charadriiformes: 

haematopodidae  

   

  Haematopus ostralegus   charadriiformes: 

haematopodidae  

8,0    

 Himantopus himantopus  Καλαμοκανά charadriiformes: 

recurvirostridae  

7,0    

 Larus argentatus  Ασημόγλαρος charadriiformes: laridae  11,0    

  Larus atricilla *  charadriiformes: laridae     



  Larus audouinii  Αιγαιόγλαρος charadriiformes: laridae  10,0    

  Larus cachinnans*  Ασημόγλαρος charadriiformes: laridae     

  Larus canus  Θυελλόγλαρος charadriiformes: laridae  7,0    

  Larus cirrocephalus*   charadriiformes: laridae     

  Larus delawarensis *  charadriiformes: laridae     

  Larus fuscus  Μελανόγλαρος charadriiformes: laridae  9,0    

  Larus genei  Λεπτοραµφόγλαρος charadriiformes: laridae  8,0    

  Larus glaucoides * Γλάρος της Ισλανδίας charadriiformes: laridae     

 Larus hyperboreus   charadriiformes: laridae  14,0    

  Larus ichthyaetus * Αετόγλαρος charadriiformes: laridae     

  Larus leucophthalmus*  Λευκόφθαλμος Γλάρος charadriiformes: laridae     

  Larus marinus  Γιγαντόγλαρος charadriiformes: laridae  13,0    

  Larus melanocephalus * Μαυροκέφαλος γλάρος charadriiformes: laridae     



  Larus minutus  Νανόγλαρος charadriiformes: laridae  4.2    

  Larus philadelphia *  charadriiformes: laridae     

  Larus pipixcan *  charadriiformes: laridae     

  Larus relictus *  charadriiformes: laridae     

  Larus ridibundus  Καστανοκέφαλος 

Γλάρος 

charadriiformes: laridae  7,0    

 Limicola falcinellus  Mπεκατσινοσκαλίδρα charadriiformes: scolopacidae  4,0    

  Limnodromus griseus*   charadriiformes: scolopacidae     

  Limnodromus scolopaceus*   charadriiformes: scolopacidae     

  Limosa haemastica   charadriiformes: scolopacidae  5,5    

  Limosa lapponica   charadriiformes: scolopacidae  7,0    

  Limosa limosa  Λιμόζα charadriiformes: scolopacidae  7,0    

 Lymnocryptes minimus  Κουφομπεκάτσινο charadriiformes: scolopacidae  4,0    

 Micropalama himantopus *  charadriiformes: scolopacidae     



 Numenius arquata  Τουρλίδα charadriiformes: scolopacidae  10,0    

  Numenius borealis * Τουρλίδα των 

Εσκιμώων 

charadriiformes: scolopacidae     

  Numenius minutus *  charadriiformes: scolopacidae     

  Numenius phaeopus  Σιγλίγουρου charadriiformes: scolopacidae  8,0    

  Numenius tenuirostris  Λεπτομύτα charadriiformes: scolopacidae  8,0    

 Pagophila eburnea *  Charadriiformes: laridae     

 Phalaropus fulicarius  Κόκκινο Φαλαρόποδα  charadriiformes: scolopacidae  3,5    

  Phalaropus lobatus  Ερυθρόλαιμος 

Φαλαρόποδας 

charadriiformes: scolopacidae  3,5    

 Philomachus pugnax (m)  Ruff charadriiformes: scolopacidae  6,5    

  Philomachus pugnax (vr)  Ruff charadriiformes: scolopacidae  5,0    

 Pinguinus impennis *  charadriiformes: laridae     

 Pluvialis apricaria  Βροχοπούλι charadriiformes: charadriidae  6,0    



  Pluvialis dominica *  charadriiformes: charadriidae     

  Pluvialis fulva *  charadriiformes: charadriidae     

  Pluvialis squatarola   charadriiformes: charadriidae  6,0    

  Pluvianus aegyptius*  Αιγυπτιακό βροχοπούλι charadriiformes: glareolidae     

 Recurvirostra avosetta  Αβοκέτα charadriiformes: 

recurvirostridae  

7,0    

 Rhodostethia rosea *  charadriiformes: laridae     

 Rissa tridactyla   charadriiformes: laridae  7,0    

 Synthiboramphus antiquus*   charadriiformes: alcidae     

 Scolopax rusticola  Μπεκάτσα charadriiformes: scolopacidae  7,0    

 Steganopus tricolor * Τρίχρωμος 

Φαλαρόποδας 

charadriiformes: scolopacidae     

  Stercorarius longicaudus   charadriiformes: 

stercorariidae  

6,5    

  Stercorarius parasiticus   charadriiformes: 6,5    



stercorariidae  

  Stercorarius pomarinus*   charadriiformes: 

stercorariidae  

   

  Sterna albifrons  Νανογλάρονο charadriiformes: sternidae  3,2    

  Sterna aleutica *  charadriiformes: sternidae     

  Sterna anaethetus*   charadriiformes: sternidae     

  Sterna antillarum *  charadriiformes: sternidae     

  Sterna bengalensis*   charadriiformes: sternidae     

  Sterna caspia   charadriiformes: sternidae  9,0    

  Sterna dougallii  Ροδοχρωµογλάρονο charadriiformes: sternidae  4,0    

  Sterna elegans *  charadriiformes: sternidae     

  Sterna forsteri *  charadriiformes: sternidae     

  Sterna fuscata *  charadriiformes: sternidae     

  Sterna hirundo  Ποταμογλάρονο charadriiformes: sternidae  4,0    



  Sterna maxima *  charadriiformes: sternidae     

 Sterna nilotica  Γελογλάρονο charadriiformes: sternidae  5,0    

  Sterna paradisaea  Αρτικογλάρονο charadriiformes: sternidae  4,2    

  Sterna sandvicensis  Χειμονογλάρονο charadriiformes: sternidae  5,5    

 Tringa brevipes *  charadriiformes: scolopacidae     

  Tringa cinerea   charadriiformes: scolopacidae  3,2    

  Tringa erythropus  Μαυρότρυγγας charadriiformes: scolopacidae  5,0    

  Tringa flavipes *  charadriiformes: scolopacidae     

  Tringa glareola  Λασπότρυγγας charadriiformes: scolopacidae  4,5    

  Tringa guttifer *  charadriiformes: scolopacidae     

  Tringa hypoleucos  Ακτιτής charadriiformes: scolopacidae  4,5    

  Tringa macularia*   charadriiformes: scolopacidae     

  Tringa melanoleuca*   charadriiformes: scolopacidae     



  Tringa nebularia  Πρασινοσκέλης charadriiformes: scolopacidae  6,5    

 Tringa ochropus  Δασότρυγγας charadriiformes: scolopacidae  4,0    

  Tringa solitaria *  charadriiformes: scolopacidae     

  Tringa stagnatilis  Βαλτότρυγγας charadriiformes: scolopacidae  4,5    

  Tringa totanus  Κοκκινοσκέλης charadriiformes: scolopacidae  5,0    

  Tryngites subruficollis  Τρυγγίτης charadriiformes: scolopacidae  3,5    

 Uria aalge   charadriiformes: alcidae  10,0    

  Uria lomvia *  charadriiformes: alcidae     

  Vanellus gregarius  Αγελοκαλημάνα charadriiformes: charadriidae  5,5    

  Vanellus leucurus * Λευκούρη Καλημάνα charadriiformes: charadriidae     

  Vanellus spinosus  Αγκαθοκαλημάνα ή 

Πελλοκατερίνα 

charadriiformes: charadriidae  5,5    

  Vanellus vanellus  Καλημάνα ή Γιαννής charadriiformes: charadriidae  5,5    

 Xema sabini   charadriiformes: laridae  6,5    



 Bubo bubo  μπούφος strigiformes: strigidae  24,0    

 Aegolius funereus  Αιγωλιός ή Χαροπούλι strigiformes: strigidae  8,0    

 Asio capensis   strigiformes: strigidae  12,0    

  Asio flammeus  Βαλτόμπουφος strigiformes: strigidae  12,0    

  Asio otus  Αρκόθουπος strigiformes: strigidae  10,0    

  Athene blewitti   strigiformes: strigidae     

  Athene noctua  Μικρή Κουκουβάγια ή 

κουκκουβκιάος 

strigiformes: strigidae  8,0    

 Glaucidium passerinum  Σπουργιτόγλαυκα strigiformes: strigidae  7,0    

 Mimizuku gurneyi   strigiformes: strigidae     

 Ninox novaeseelandiae undulata   strigiformes: strigidae  11,0    

  Ninox squamipila natalis   strigiformes: strigidae     

 Nyctea scandiaca  Χιονόγλαυκα strigiformes: strigidae  24,0    



 Otus scops  Γκιώνης ή Θουπί strigiformes: strigidae  7,0    

 Strix aluco   strigiformes: strigidae  12,0    

  Strix nebulosa   strigiformes: strigidae  16,0    

  Strix uralensis   strigiformes: strigidae  14,0    

 Surnia ulula  Ιερακογλαύξ strigiformes: strigidae  10,0    

 Tyto alba   strigiformes: tytonidae  10,0    

  Tyto soumagnei   strigiformes: tytonidae     

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

 Alectoris barbara  Βραχοπέρδικα galliformes: phasianidae  9,0    

  Alectoris chukar  πέρδικα galliformes: phasianidae  9,0    

  Alectoris graeca  Πετροπέρδικα galliformes: phasianidae  9,0    

  Bonasa bonasia  αγριόκοτα galliformes: tetraonidae  10,0    

 Coturnix coturnix  ορτύκι galliformes: phasianidae  5,0    



  Crax alberti   galliformes: cracidae  20,0    

  Crax blumenbachii *  galliformes: cracidae     

  Crossoptilon harmani*   galliformes: phasianidae     

 Francolinus francolinus  φραγκολίνα galliformes: phasianidae  9,0    

 Lagopus lagopus  Λαγοπόδης galliformes: tetraonidae  10,0    

  Lagopus mutus  Λαγοπόδης των 

Άλπεων 

galliformes: tetraonidae  10,0    

 Lophophorus lhuysii (M)   galliformes: phasianidae  15,0    

  Lophophorus lhuysii (Vr)   galliformes: phasianidae  14,0    

  Lophophorus sclateri *  galliformes: phasianidae     

  Lophura imperialis   galliformes: phasianidae  12,0    

 Macrocephalon maleo   galliformes: megapodiidae  20,0    

 Mitu mitu   galliformes: cracidae  16,0    

 Odontophorus strophium   galliformes: phasianidae  6,5    



 Ophrysia superciliosa   galliformes: phasianidae  6,5    

  Oreophasis derbianus   galliformes: cracidae  20,0    

 Penelope albipennis   galliformes: cracidae  14,0    

  Perdix perdix  Καμπίσια Πέρδικα galliformes: phasianidae  7,0    

 Phasianus colchicus  Φασιανός galliformes: phasianidae  12,0    

 Pipile jacutinga   galliformes: cracidae  14,0    

  Pipile pipile   galliformes: cracidae  14,0    

 Rheinardia ocellata   galliformes: phasianidae  15,0    

 Tetrao tetrix  Μαύρος Αγριόγαλος galliformes: tetraonidae  12,0    

  Tetrao urogallus (M)  Αγριόκουρκος galliformes: tetraonidae  20,0    

  Tetrao urogallus (Vr)  Αγριόκουρκος galliformes: tetraonidae  16,0    

  Tetraogallus caspius   galliformes: phasianidae  14,0    

  Tetraogallus tibetanus   galliformes: phasianidae  14,0    



 Tragopan blythii   galliformes: phasianidae  14,0    

  Tragopan caboti   galliformes: phasianidae  14,0    

  Tragopan melanocephalus*   galliformes: phasianidae     

 Tympanuchus cupido attwateri   galliformes: phasianidae  12,0    

 Caloenas nicobarica   columbiformes: columbidae  10,0    

 Claravis godefrida *  columbiformes: columbidae     

 Columba bollii   columbiformes: columbidae  9,0    

  Columba junoniae   columbiformes: columbidae  9,0    

  Columba oenas  Φασσοπερίστερο columbiformes: columbidae  7,0    

  Columba palumbus  Φάσσα columbiformes: columbidae  8,0    

  Columba trocaz   columbiformes: columbidae  7,0    

 Ducula mindorensis   columbiformes: columbidae  10,0    

 Leptotila wellsi   columbiformes: columbidae  7,0    



 Pterocles alchata  Βελονόουρη 

Περιστερόκοτα 

columbiformes: pteroclididae  7,0    

  Pterocles orientalis  Μαυροπεριστερόκοτα ή 

Πουρτάλλα 

columbiformes: pteroclididae  7,0    

  Pterocles senegallus   columbiformes: pteroclididae  7,0    

 Streptopelia decaocto  Δεκοχτούρα ή 

Φιλικουτούνι 

columbiformes: columbidae  6,0    

  Streptopelia orientalis  Oriental Turtle Dove columbiformes: columbidae  6,0    

  Streptopelia senegalensis  Φοινικοτρύγονο columbiformes: columbidae  5,5    

  Streptopelia turtur  Τρυγόνι columbiformes: columbidae  6,0    

 Syrrhaptes paradoxus   columbiformes: pteroclididae  7,0    

ΜΕΡΟΣ ΙV 

 Amazona arausiaca   psittaciformes: psittacidae  12,0    

  Amazona barbadensis   psittaciformes: psittacidae  10,0    

  Amazona brasiliensis   psittaciformes: psittacidae  10,0    



  Amazona finchi   psittaciformes: psittacidae  11,0    

  Amazona guildingii   psittaciformes: psittacidae  12,0    

  Amazona imperialis   psittaciformes: psittacidae  14,0    

  Amazona leucocephala   psittaciformes: psittacidae  11,0    

  Amazona ochrocephala 

auropalliata  

 psittaciformes: psittacidae  11,0    

  Amazona ochrocephala belizensis   psittaciformes: psittacidae  11,0    

  Amazona ochrocephala caribaea   psittaciformes: psittacidae  11,0    

  Amazona ochrocephala oratrix   psittaciformes: psittacidae  11,0    

 Amazona ochrocephala parvipes   psittaciformes: psittacidae  10,0    

  Amazona ochrocephala 

tresmariae  

 psittaciformes: psittacidae  10,0    

  Amazona pretrei   psittaciformes: psittacidae  11,0    

  Amazona rhodocorytha   psittaciformes: psittacidae  11,0    



  Amazona tucumana   psittaciformes: psittacidae  10,0    

  Amazona versicolor   psittaciformes: psittacidae  11,0    

  Amazona vinacea   psittaciformes: psittacidae  11,0    

  Amazona viridigenalis   psittaciformes: psittacidae  11,0    

  Amazona vittata   psittaciformes: psittacidae  10,0    

 Anodorhynchus glaucus   psittaciformes: psittacidae  12,0    

  Anodorhynchus hyacinthinus   psittaciformes: psittacidae  14,0    

  Anodorhynchus leari   psittaciformes: psittacidae  12,0    

 Ara ambigua   psittaciformes: psittacidae  14,0    

  Ara glaucogularis   psittaciformes: psittacidae  12,0    

  Ara macao   psittaciformes: psittacidae  14,0    

  Ara militaris   psittaciformes: psittacidae  12,0    

  Ara rubrogenys   psittaciformes: psittacidae  12,0    



 Cacatua goffini   psittaciformes: psittacidae  10,0    

  Cacatua haematuropygia *  psittaciformes: psittacidae     

  Cacatua sulphurea   psittaciformes: psittacidae  10,0    

  Cacatua moluccensis   psittaciformes: psittacidae  14,0    

 Cyanopsitta spixii   psittaciformes: psittacidae  8,0    

  Cyanoramphus forbesi   psittaciformes: psittacidae  5,4    

  Cyclopsitta diophthalma   psittaciformes: psittacidae  5,0    

 Eos histrio   psittaciformes: psittacidae  7,0    

 Eunymphicus cornutus   psittaciformes: psittacidae  5,5    

 Geopsittacus occidentalis *  psittaciformes: psittacidae     

 Guarouba guarouba   psittaciformes: psittacidae  10,0    

 Neophema chrysogaster   psittaciformes: psittacidae  4,0    

 Ognorhynchus icterotis   psittaciformes: psittacidae  7,0    



 Pezoporus wallicus   psittaciformes: psittacidae  4,5    

 Pionopsitta pileata   psittaciformes: psittacidae  8,0    

 Probosciger aterrimus *  psittaciformes: psittacidae     

  Propyrrhura couloni   psittaciformes: psittacidae  10,0    

  Propyrrhura maracana   psittaciformes: psittacidae  10,0    

 Psephotus chrysopterygius   psittaciformes: psittacidae  5,0    

  Psephotus dissimilis *  psittaciformes: psittacidae     

  Psephotus pulcherrimus   psittaciformes: psittacidae  4,5    

 Psittacula echo   psittaciformes: psittacidae  7,5    

 Pyrrhura cruentata   psittaciformes: psittacidae  6,0    

 Rhynchopsitta pachyrhyncha *  psittaciformes: psittacidae     

  Rhynchopsitta terrisi *  psittaciformes: psittacidae     

 Strigops habroptilus   psittaciformes: psittacidae     



 Vini australis   psittaciformes: psittacidae  4,5    

  Vini kuhlii   psittaciformes: psittacidae  4,5    

  Vini peruviana   psittaciformes: psittacidae  4,5    

  Vini stepheni   psittaciformes: psittacidae  4,5    

  Vini ultramarina   psittaciformes: psittacidae  4,5    

   

 Apus affinis  Νανοπετροχελίδονο apodiformes: apodidae  2,6    

  Apus apus  Μαυροσταχτάρα apodiformes: apodidae  4,0    

  Apus caffer   apodiformes: apodidae     

  Apus pacificus   apodiformes: apodidae     

  Apus pallidus  Ωχροσταχτάρα, apodiformes: apodidae     

  Apus unicolor   apodiformes: apodidae     

 Chaetura pelagica   apodiformes: apodidae     



 Glaucis dohrnii   Apodiformes: trochilidae     

 Hirundapus caudacutus   apodiformes: apodidae     

 Ramphodon dorhnii   apodiformes: trochilidae     

 Tachymarptis melba  Σκεπαρνάς apodiformes: apodidae  4,0    

   

 Bubulcus ibis  Γελαδάρης ciconiiformes: ardeidae  11,0    

 Ardea cinerea  Γκρίζος ερωδιός  ciconiiformes: ardeidae  14,0    

  Ardea herodias   ciconiiformes: ardeidae  20,0    

  Ardea melanocephala   ciconiiformes: ardeidae     

  Ardea purpurea  Πορφυροτσικνιάς ciconiiformes: ardeidae  14,0    

  Ardeola ralloides  Κρυπτοτσικνιάς ciconiiformes: ardeidae  16,0    

 Botaurus lentiginosus   ciconiiformes: ardeidae     

  Botaurus stellaris  Ήταυρος ciconiiformes: ardeidae  14,0    



 Butorides virescens   ciconiiformes: ardeidae     

 Casmerodius albus   ciconiiformes: ardeidae  16,0    

 Ciconia boyciana   ciconiiformes: ciconiidae     

  Ciconia ciconia  Πελαργός  ciconiiformes: ciconiidae  18,0    

  Ciconia nigra  Μαυροπελαργός ciconiiformes: ciconiidae  18,0    

  Ciconia stormi   ciconiiformes: ciconiidae     

 Egretta caerulea   ciconiiformes: ardeidae     

  Egretta garzetta  Λευκοτσικνιάς ciconiiformes: ardeidae  12,0    

  Egretta gularis  Mαυροτσικνιάς ciconiiformes: ardeidae     

 Geronticus calvus   ciconiiformes: 

threskiornithidae  

   

  Geronticus eremita  Φαλακρή Ίβις ciconiiformes: 

threskiornithidae  

14,0    

 Ixobrychus eurhythmus   ciconiiformes: ardeidae     



  Ixobrychus exilis   ciconiiformes: ardeidae     

  Ixobrychus minutus  Μικροτσικνιάς ciconiiformes: ardeidae  10,0    

  Ixobrychus sturmii   ciconiiformes: ardeidae     

  Jabiru mycteria   ciconiiformes: ciconiidae     

 Leptoptilus dubius  Λεπτόπτιλος ο 

διστακτικός 

ciconiiformes: ciconiidae     

 Mycteria cinerea   ciconiiformes: ciconiidae     

  Nipponia nippon   ciconiiformes: 

threskiornithidae  

   

 Nycticorax nycticorax  Νυχτοκόρακας ciconiiformes: ardeidae  14,0    

 Platalea leucorodia   ciconiiformes: 

threskiornithidae  

18,0    

  Plegadis falcinellus  Χαλκόκοτας ciconiiformes: 

threskiornithidae  

12,0    

 Pseudibis gigantea   ciconiiformes: ciconiidae     



 Threskiornis aethiopicus  Θρησκιόρνιθα 

Αιθιοπική 

ciconiiformes: threskiornitidae  14,0    

   

 Phoenicopterus ruber  Φοινικόπτερο ή 

Φλαμίνκο 

phoenicopteriformes: 

phoenicopterida  

16,0    

   

 Alcedo atthis  Αλκυόνη coraciiformes: alcedinidae  3,5    

 Megaceryle alcyon   coraciiformes: alcedinidae     

 Ceryle rudis  Κήρυλος coraciiformes: alcedinidae     

 Coracias garrulus  Χαλκοκουρούνα ή 

γράγκα 

coraciiformes: coraciidae  6,5    

 Halcyon smyrnensis  Σμυρναλκυόνα coraciiformes: alcedinidae     

 Merops apiaster  Μελισσοφάγος coraciiformes: meropidae  4,0    

  Merops persicus  Πράσινος 

Μελισσοφάγος 

coraciiformes: meropidae  4,0    



 Upupa epops Τσαλαπετεινός ή 

Πουπούξιος 

coraciiformes: upupidae  4,5    

   

 Clamator glandarius  Κισσόκουκος ή 

καλοχρονιά 

cuculiformes: cuculidae  6.5    

  Coccyzus americanus   cuculiformes: cuculidae     

  Coccyzus erythrophthalmus   cuculiformes: cuculidae     

 Cuculus canorus  Kούκος cuculiformes: cuculidae  5,0    

 Tauraco bannermanni   cuculiformes: musophagidae     

   

 Podiceps auritus  Χειμωνοβουτηχτάρι podicipediformes: 

podicipedidae  

8,0    

  Podiceps cristatus  Σκουφοβουτηχτάρι podicipediformes: 

podicipedidae  

10,0    

  Podiceps grisegena  Κοκκινοβουτηχτάρι podicipediformes: 

podicipedidae  

9,0    



  Podiceps nigricollis  Μαυροβουτυχτάρι podicipediformes: 

podicipedidae  

8,0    

  Podilymbus gigas   podicipediformes: 

podicipedidae  

   

  Podylimbus podiceps   podicipediformes: 

podicipedidae  

   

 Tachybaptus ruficollis  Νανοβουτηχτάρι podicipediformes: 

podicipedidae  

7,0    

   

 Campephilus imperialis   piciformes: picidae     

 Dendrocopos leucotos  Δενδροκόπος ο 

λευκωτός 

piciformes: picidae  4,0    

  Dendrocopos major  Δενδροκόπος ο 

μέγας 

piciformes: picidae  4,0    

  Dendrocopos medius  Μεσοτσικλιτάρα piciformes: picidae  4,0    

  Dendrocopos minor   piciformes: picidae  3,5    



  Dendrocopos syriacus  Βαλκανοδεντροκόπο

ς 

piciformes: picidae  4,0    

 Drycopus javensis richardsi   piciformes: picidae     

  Dryocopus martius  Μαυροτσικλιτάρα piciformes: picidae  6,5    

 Jynx torquilla  Στραβολαίμης ή 

Κλοστροπούλι 

piciformes: picidae  3,5    

 Picoides tridactylus  Τριδαχτυλοδρυοκολάπτ

ης 

piciformes: picidae  4,3    

  Picus canus  Σταχτής δρυοκολάπτης  piciformes: picidae  5,0    

  Picus viridis  Πρασινοδρυοκολάπτης piciformes: picidae  5,0    

 Sphyrapicus varius   piciformes: picidae     

   

 Aenigmatolimnas marginalis   gruiformes: rallidae     

 Ardeotis nigriceps   gruiformes: otididae     

 Amaurornis flavirostra   gruiformes: rallidae     



 Chlamydotis undulata   gruiformes: otididae  14,0    

 Crex crex  Ορτυκομάνα gruiformes: rallidae  5,0    

 Eupodotis bengalensis   gruiformes: otididae     

  Eupodotis indica   gruiformes: otididae     

 Fulica americana   gruiformes: rallidae     

  Fulica atra  Φαλαρίδα ή 

καραπαττάς 

gruiformes: rallidae  11,0    

  Fulica cristata   gruiformes: rallidae  12,0    

 Gallinula chloropus  Νερόκοτα ή 

αρκοπουλλάδα 

gruiformes: rallidae  8,0    

  Gallirallus sylvestris   gruiformes: rallidae     

 Otis tarda  Αγριόγαλος ή Ωτίδα gruiformes: otididae     

 Grus americana   gruiformes: gruidae     

  Grus canadensis   gruiformes: gruidae  16,0    



  Grus grus  Γερανός gruiformes: gruidae  20,0    

  Grus japonensis   gruiformes: gruidae  22,0    

  Grus leucogeranus   gruiformes: gruidae     

  Grus monacha   gruiformes: gruidae  16,0    

  Grus nigricollis   gruiformes: gruidae  16,0    

  Grus vipio   gruiformes: gruidae  18,0    

  Grus virgo  Νυφογερανός gruiformes: gruidae  16,0    

 Porphyrio alleni   gruiformes: rallidae     

  Porphyrio martinicus   gruiformes: rallidae     

  Porphyrio porphyrio   gruiformes: rallidae  12,0    

  Porzana carolina   gruiformes: rallidae     

  Porzana parva  Μικροπουλάδα gruiformes: rallidae  4,0    

  Porzana porzana  Στικτοπουλάδα gruiformes: rallidae  4,5    



 Porzana pusilla  Nανοπουλάδα gruiformes: rallidae  3,5    

 Rallus aquaticus  Water Rail gruiformes: rallidae  7,0    

 Rhynochetos jubatus   gruiformes: rhynochetidae     

 Tetrax tetrax  Χαμωτίδα gruiformes: otididae  16,0    

 Turnix sylvatica   gruiformes: turnicidae     

   

 Caprimulgus aegyptius   caprimulgiformes: 

caprimulgidae  

   

  Caprimulgus europaeus  Γιδοβύζι caprimulgiformes: 

caprimulgidae  

4,0    

  Caprimulgus ruficollis   caprimulgiformes: 

caprimulgidae  

   

 Chordeiles minor   caprimulgiformes: 

caprimulgidae  

   

   



 Bulweria bulwerii   procellariiformes: 

procellariidae  

   

 Calonectris diomedea  Αρτέμης procellariiformes: 

procellariidae  

10,0    

 Diomedea albatrus   procellariiformes: 

diomedeidae  

   

  Diomedea exulans   procellariiformes: 

diomedeidae  

   

  Diomedea melanophris   procellariiformes: 

diomedeidae  

   

 Fulmarus glacialis   procellariiformes: 

procellariidae  

10,0    

 Hydrobates pelagicus  Θαλασσοβάτης procellariiformes: 

hydrobatidae  

2,5    

 Macronectes giganteus   procellariiformes: 

procellariidae  

   

  Macronectes halli   procellariiformes: 

procellariidae  

   



 Oceanites oceanicus   procellariiformes: 

hydrobatidae  

   

  Oceanodroma castro   procellariiformes: 

hydrobatidae  

   

  Oceanodroma leucorhoa   procellariiformes: 

hydrobatidae  

2,5    

  Oceanodroma monorhis   procellariiformes: 

hydrobatidae  

   

 Pelagodroma marina   procellariiformes: 

hydrobatidae  

   

 Pterodroma feae   procellariiformes: 

procellariidae  

   

  Pterodroma hasitata   procellariiformes: 

procellariidae  

   

  Pterodroma madeira   procellariiformes: 

procellariidae  

   

  Puffinus assimilis   procellariiformes: 

procellariidae  

   



  Puffinus gravis   procellariiformes: 

procellariidae  

   

  Puffinus griseus   procellariiformes: 

procellariidae  

   

  Puffinus puffinus   procellariiformes: 

procellariidae  

10,0    

  Puffinus yelkouan   procellariiformes: 

procellariidae  

10,0    

   

 Fregata magnificens   pelecaniformes: fregatidae     

  Frgata andrewsi   pelecaniformes: fregatidae     

 Fregata magnificens   pelecaniformes: fregatidae     

  Frgata andrewsi   pelecaniformes: fregatidae     

 Morus bassanus  Σούλα pelecaniformes: sulidae  20,0    

  Morus capensis   pelecaniformes: sulidae  16,0    



 Papasula abotti   pelecaniformes: sulidae     

 Pelecanus crispus  Αργυροπελεκάνος pelecaniformes: pelecanidae     

  Pelecanus onocrotalus  Ροδοπελεκάνος pelecaniformes: pelecanidae     

 Phaethon aethereus   pelecaniformes: phaethonidae     

  Phalacrocorax aristotelis  Θαλασσοκόρακας pelecaniformes: 

phalacrocoracidae  

16,0    

  Phalacrocorax auritus   pelecaniformes: 

phalacrocoracidae  

   

  Phalacrocorax carbo  Κορμοράνος pelecaniformes: 

phalacrocoracidae  

18,0    

  Phalacrocorax pygmeus  Λαγγόνα pelecaniformes: 

phalacrocoracidae  

   

 Sula dactylatra   pelecaniformes: sulidae     

  Sula leucogaster   pelecaniformes: sulidae     

   



 Pharomachrus mocinno   trogoniformes: trogonidae     

 Pharomachrus mocinno   trogoniformes: trogonidae     

   

 Troglodytes troglodytes  Τρυποφράχτης passeriformes: troglodytidae  2,5    

       

 Acrocephalus aedon   passeriformes: sylviidae     

  Acrocephalus agricola  Λευκόφρυδη Ποταμίδα passeriformes: sylviidae     

  Acrocephalus arundinaceus  Τσιχλοποταμίδα passeriformes: sylviidae  3,5    

  Acrocephalus dumetorum   passeriformes: sylviidae  2,7    

  Acrocephalus melanopogon  Μουστακοποταµίδα ή 

Ψαθοποταμίδα 

passeriformes: sylviidae  2,7    

  Acrocephalus paludicola  Νεροποταµίδα passeriformes: sylviidae  2,5    

  Acrocephalus palustris  Βαλτοποταµίδα passeriformes: sylviidae  2,6    

  Acrocephalus schoenobaenus  Βουρλοποταμίδα passeriformes: sylviidae  2,7    



  Acrocephalus scirpaceus  Καλαµοποταµίδα passeriformes: sylviidae  2,6    

  Aegithalos caudatus  Αιγίθαλος passeriformes: aegithalidae  2,1    

 Agelaius flavus   passeriformes: icteridae     

  Alauda arvensis  τρασχήλα passeriformes: alaudidae  3,5    

  Ammomanes cincturus  Αμμογαλιάντρα passeriformes: alaudidae     

  Anthus bertheloti   passeriformes: motacillidae  2,7    

  Anthus campestris  Χαμοκελάδα ή 

Ωχροκελάδα 

passeriformes: motacillidae  2,7    

  Anthus cervinus  Κοκκινοκελάδα passeriformes: motacillidae  2,7    

  Anthus godlewskii   passeriformes: motacillidae     

  Anthus gustavi   passeriformes: motacillidae     

  Anthus hodgsoni   passeriformes: motacillidae     

 Anthus petrosus   passeriformes: motacillidae  2,8    

  Anthus pratensis  Λιβαδοκελάδα passeriformes: motacillidae  2,7    



  Anthus richardi  Διπλοκελάδα passeriformes: motacillidae  2,7    

  Anthus rubescens   passeriformes: motacillidae     

  Anthus spinoletta  Νεροκελάδα passeriformes: motacillidae  2,8    

  Anthus trivialis  Δεντροκελάδας passeriformes: motacillidae  2,8    

 Clamosus atrichornis   passeriformes: atrichornitidae     

  Bebrornis rodericanus   passeriformes: muscicapidae     

  Bombycilla cedrorum   passeriformes: bombycillidae  4,0    

  Bombycilla garrulus  Βομβυκίλα passeriformes: bombycillidae  4,0    

 Calandrella brachydactyla  Μικρογαλιάντρα passeriformes: alaudidae  3,5    

  Calandrella rufescens  Μικρογαλιάντρα της 

Ερήμου 

passeriformes: alaudidae  3,5    

  Calcarius lapponicus   passeriformes: emberizidae  2,9    

  Carduelis cannabina  Φανέτο ή 

τσακροσγάρτηλο 

passeriformes: fringillidae  2,5    



  Carduelis carduelis  Καρδερίνα ή 

σγαρτήλι 

passeriformes: fringillidae  2,7    

  Carduelis carduelis  Καρδερίνα ή 

σγαρτήλι 

passeriformes: fringillidae  2,5    

  Carduelis cucullata   passeriformes: fringillidae  2,5    

  Carduelis chloris  Φλώρος ή Λουλουδάς passeriformes: fringillidae  3,0    

 Carduelis flammea   passeriformes: fringillidae  2,7    

  Carduelis flammea   passeriformes: fringillidae  2,5    

  Carduelis flavirostris   passeriformes: fringillidae  2,5    

  Carduelis hornemanni   passeriformes: fringillidae  2,5    

  Carduelis spinus  Λούγαρο  ή βκιολαρούι passeriformes: fringillidae  2,5    

  Carpodacus erythrinus  Ροδόσπιζα passeriformes: fringillidae  2,9    

  Catharus fuscescens   passeriformes: turdidae     

  Catharus guttatus   passeriformes: turdidae     



  Catharus minimus   passeriformes: turdidae     

  Catharus mustelinus   passeriformes: turdidae     

 Catharus ustulatus   passeriformes: turdidae     

  Cercotrichas galactotes   passeriformes: turdidae  2,9    

  Certhia brachydactyla  Δεντδροβάτης  passeriformes: certhiidae  2,2    

  Certhia familiaris  Δεντδροβάτης passeriformes: certhiidae  2,3    

  Cettia cetti  Ψευταηδόνι passeriformes: sylviidae  2,7    

  Chersophilus duponti   passeriformes: alaudidae  3,2    

  Chondestes grammacus   passeriformes: emberizidae  2,7    

  Cinclus cinclus  Νεροκότσυφας passeriformes: cinclidae  4,5    

  Cisticola juncidis  Κιστικόλη ή 

Δουλαππάρης 

passeriformes: sylviidae  2,5    

 Coccothraustes coccothraustes  Κοκκοθραύστης ή 

Χοντρομύτης 

passeriformes: fringillidae  3,5    



 Corvus corax  Κοράκι ή κλόκκαρος passeriformes: corvidae  14,0    

  Corvus corone  Κουρούνα ή Κόρονος  passeriformes: corvidae  9,0    

  Corvus dauuricus   passeriformes: corvidae     

  Corvus frugilegus  Χαβαρόνι passeriformes: corvidae  9,0    

  Corvus monedula  Κάργια passeriformes: corvidae  6,5    

  Corvus splendens   passeriformes: corvidae     

  Cotinga maculata   passeriformes: cotingidae     

 Cyanopica cyana   passeriformes: corvidae  6,5    

  Dasyornis broadbenti litoralis   passeriformes: muscicapidae     

  Dasyornis longirostris   passeriformes: muscicapidae     

  Delichon urbica  Σπιτοχελίδονο passeriformes: hirundinidae  2,9    

  Dendroica castanea   passeriformes: parulidae     

  Dendroica coronata   passeriformes: parulidae     



  Dendroica fusca   passeriformes: parulidae     

 Dendroica magnolia   passeriformes: parulidae     

  Dendroica pensylvanica   passeriformes: parulidae     

  Dendroica petechia   passeriformes: parulidae     

  Dendroica striata   passeriformes: parulidae     

  Dendroica tigrina   passeriformes: parulidae     

  Dendroica virens   passeriformes: parulidae     

 Dolichonyx oryzivorus   passeriformes: icteridae     

  Dumetella carolinensis   passeriformes: mimidae     

  Emberiza aureola  Σημυδοτσίχλονο  passeriformes: emberizidae  2,9    

  Emberiza bruniceps   passeriformes: emberizidae  2,7    

  Emberiza caesia  Φρυγανοτσίχλονο ή 

Σιταροπούλλι 

passeriformes: emberizidae  2,9    

  Emberiza chrysophrys   passeriformes: emberizidae     



  Emberiza cia  Βουνοτσίχλονο passeriformes: emberizidae  2,9    

  Emberiza cineracea  Σμυρνοτσίχλονο passeriformes: emberizidae     

  Emberiza cirlus  Σιρλοτσίχλονο passeriformes: emberizidae  2,9    

  Emberiza citrinella  Χρυσοτσίχλονο passeriformes: emberizidae  2,9    

  Emberiza hortulana  Βλαχοτσίχλονο passeriformes: emberizidae  2,9    

 Emberiza leucocephalos  Ελατοτσίχλονο passeriformes: emberizidae  2,9    

  Emberiza melanocephala  Αμπελουργός  ή 

κρασοπούλι 

passeriformes: emberizidae  2,9    

  Emberiza pallasi   passeriformes: emberizidae  2,3    

  Emberiza pusilla   passeriformes: emberizidae  2,7    

  Emberiza rustica  Βαλτοτσίχλονο passeriformes: emberizidae  2,9    

  Emberiza rutila   passeriformes: emberizidae     

  Emberiza schoenclus  Καλαμοτσίχλονο passeriformes: emberizidae  2,7    

  Emberiza spodocephala   passeriformes: emberizidae     



  Emberiza striolata   passeriformes: emberizidae  2,7    

 Eremophila alpestris  Χιονάδα passeriformes: alaudidae  3,4    

  Eremophila bilopha   passeriformes: alaudidae     

  Erithacus rubecula  Κοκκινολαίμης passeriformes: turdidae  2,7    

  Ficedula albicollis  Κρικομυγοχαφτης passeriformes: muscicapidae  2,5    

  Ficedula hypoleuca  Μαυρομυγοχάφτης passeriformes: muscicapidae  2,5    

  Ficedula parva  νανομυγοχάφτης passeriformes: muscicapidae  2,5    

  Ficedula semitorquata  Δρυομυγοχάφτης passeriformes: muscicapidae  2,7    

 Fringilla coelebs  Σπίνος passeriformes: fringillidae  2,7    

  Fringilla montifringilla  Χειμωνόσπινος passeriformes: fringillidae  2,7    

  Fringilla teydea  Γαλάζιος σπίνος passeriformes: fringillidae  3,2    

  Galerida cristata  Κορυδαλλός ή 

Σκορταλλός 

passeriformes: alaudidae  3,4    

  Galerida theklae   passeriformes: alaudidae  3,2    



 Garrulus glandarius  Κίσσα passeriformes: corvidae  6,0    

 Geothlypis trichas   passeriformes: parulidae     

 Guiraca caerulea   passeriformes: fringillidae  3,5    

  Hesperiphona vespertina   passeriformes: fringillidae     

  Hippolais caligata  Θαμνοστριτσίδα  passeriformes: sylviidae  2,6    

  Hippolais icterina  Κιτρινοστριτσίδα ή 

Κιτρινοτριβιτούρα 

passeriformes: sylviidae  2,7    

  Hippolais olivetorum  Λιοστριτσίδα ή 

Ελιοτριβιτούρα 

passeriformes: sylviidae  2,7    

  Hippolais pallida  Ωχροστριτσίδα ή 

Τριβιτούρα 

passeriformes: sylviidae  2,7    

  Hippolais polyglotta  Ορφεοστριτσίδα passeriformes: sylviidae  2,7    

  Hirundo daurica  Μιλτοχελίδονο passeriformes: hirundinidae  2,7    

  Hirundo pyrrhonota   passeriformes: hirundinidae     

  Hirundo rupestris  Βραχοχελίδονο passeriformes: hirundinidae  2,7    



 Hirundo rustica  Χελιδόνι passeriformes: hirundinidae  2,5    

  Icterus galbula   passeriformes: icteridae  4,0    

  Irania gutturalis  Ασπρολαίμης passeriformes: turdidae  2,7    

  Junco hyemalis   passeriformes: emberizidae     

  Lanius collurio  Αετομάχος ο 

ερυθρόνωτος 

passeriformes: laniidae  3,5    

  Lanius cristatus   passeriformes: laniidae     

  Lanius excubitor  Διπλοκεφαλάς passeriformes: laniidae  4,4    

  Lanius isabellinus  Ξανθοκεφαλάς passeriformes: laniidae     

  Lanius minor  Γαιδουροκεφαλάς ή 

Σταχτοκεφαλάς 

passeriformes: laniidae  4,0    

  Lanius nubicus  Masked Shrike passeriformes: laniidae  3,2    

  Lanius senator  Kοκκινοκεφαλάς passeriformes: laniidae  3,8    

 Leucopsar rothschildi   passeriformes: sturnidae  6,0    



  Lichenostomus melanops cassidix   passeriformes: meliphagidae     

  Locustella certhiola   passeriformes: sylviidae     

  Locustella fasciolata   passeriformes: sylviidae     

  Locustella fluviatilis  Ποταμοτριλιστής ή 

Ποταμομουγιούδι 

passeriformes: sylviidae  2,7    

  Locustella lanceolata   passeriformes: sylviidae     

  Locustella luscinioides  Καλαμοτριλιστής ή 

Νερομουγιούδι 

passeriformes: sylviidae  2,7    

  Locustella naevia  Θαμνοτριλιστή ή 

Γρυλλομουγιούδι 

passeriformes: sylviidae  2,7    

  Loxia curvirostra  Σταυρομύτης passeriformes: fringillidae  3,5    

 Loxia leucoptera   passeriformes: fringillidae  3,5    

  Loxia pytyopsittacus   passeriformes: fringillidae  4,0    

  Loxia scotica  Σκωτσέζικο Crossbill passeriformes: fringillidae  3,5    

  Lullula arborea  Δεντροσταρήθρα passeriformes: alaudidae  3,2    



  Luscinia calliope   passeriformes: turdidae  3,0    

  Luscinia luscinia  Τσιχλαηδόνι passeriformes: turdidae  2,9    

  Luscinia megarhynchos  Αηδόνι passeriformes: turdidae  2,9    

  Luscinia svecica  Γαλαζολαίμης passeriformes: turdidae  2,7    

  Melanocorypha bimaculata   passeriformes: alaudidae     

  Melanocorypha calandra  Γαλιάντρα ή 

Μαυροτράσιηλος 

passeriformes: alaudidae  3,5    

  Melanocorypha leucoptera  Λευκόφτερη Γαλιάντρα passeriformes: alaudidae     

 Melanocorypha yeltoniensis  Μαυρογαλιάντρα passeriformes: alaudidae     

  Melospiza melodia   passeriformes: emberizidae     

  Miliaria calandra  Τσιφτάς ή 

Τσακρόστρουθος 

passeriformes: emberizidae  3,2    

  Mimus polyglottos   passeriformes: mimidae  6,0    

  Mniotilta varia   passeriformes: parulidae     



  Molothrus ater   passeriformes: icteridae     

  Monticola saxatilis  Πετροκότσυφας passeriformes: turdidae  4,0    

  Monticola solitarius  Γαλαζοκότσυφας passeriformes: turdidae  4,0    

  Montifringilla nivalis  Χιονόστρουθος passeriformes: passeridae  3,2    

  Motacilla alba  Λευκοσουσουράδα ή 

Ζευαλάτης 

passeriformes: motacillidae  2,8    

  Motacilla cinerea  Σταχτοσουσουράδα passeriformes: motacillidae  2,6    

 Motacilla citreola  Κιτροσουσουράδα passeriformes: motacillidae  2,7    

  Motacilla flava  Κιτρινοσουσουράδα passeriformes: motacillidae  2,6    

  Muscicapa dauurica   passeriformes: muscicapidae     

  Muscicapa striata  Spotted Flycatcher passeriformes: muscicapidae  2,5    

  Nucifraga caryocatactes  Καρυοθραύστης passeriformes: corvidae  6,5    

  Oenanthe deserti  Ερημοπετρόκλης passeriformes: turdidae     

  Oenanthe finschii  Βουνοπετρόκλης ή passeriformes: turdidae     



Βουνοσκαλιφούρτα 

  Oenanthe hispanica  Ασπροκώλα passeriformes: turdidae  3,0    

  Oenanthe isabellina  Αμμοπετροκλής passeriformes: turdidae  3,2    

  Oenanthe leucopyga  Λευκόπυγος Πετρόκλης passeriformes: turdidae  3,4    

  Oenanthe leucura  Μαυροπετρόκλης ή 

Μαυροπετραλίδα 

passeriformes: turdidae  3,2    

 Oenanthe oenanthe  Σταχτοπετροκλής passeriformes: turdidae  3,0    

  Oenanthe pleschanka  Παρδαλοπετρόκλης passeriformes: turdidae  3,2    

  Oriolus oriolus  Συκοφάγος ή Κλορκός passeriformes: oriolidae  4,5    

  Panurus biarmicus  Μουστακαλής ή 

Πάνουρος ή  

Καλαμογιαννίτσαρος 

passeriformes: timaliidae  2,8    

  Parula americana   passeriformes: parulidae     

  Parus ater  Ελατοπαπαδίτσα passeriformes: paridae  2,6    

  Parus caeruleus  Γαλαζοπαπαδίτσα passeriformes: paridae  2,7    



  Parus cinctus   passeriformes: paridae  2,7    

  Parus cristatus  Σκουφοπαπαδίτσα passeriformes: paridae  2,7    

  Parus cyanus   passeriformes: paridae  2,8    

  Parus lugubris  Κλειδωνάς passeriformes: paridae     

 Parus major  Καλόγερος passeriformes: paridae  2,7    

  Parus montanus  Βουνοπαπαδίτσα passeriformes: paridae  2,7    

  Parus palustris  Καστανοπαπαδίτσα passeriformes: paridae  2,7    

  Passer domesticus  Σπουργίτης ή Στρούθος passeriformes: passeridae  3,0    

  Passer hispaniolensis  Χωραφοσπουργίτης ή 

στρούθος Ισπανικός 

passeriformes: passeridae  3,0    

  Passer moabiticus  Μεσανατολικός 

Σπουργίτης 

passeriformes: passeridae     

  Passer montanus  Δεντροσπουργίτης passeriformes: passeridae  2,7    

  Passerculus sandwichensis   passeriformes: emberizidae     



  Passerella iliaca   passeriformes: emberizidae     

  Passerina cyanea   passeriformes: emberizidae  2,7    

 Perisoreus infaustus  Κίσσα Σιβηρίας passeriformes: corvidae  6,5    

  Petronia petronia  Πετροσπουργίτης passeriformes: passeridae  3,0    

  Pheucticus ludovicianus   passeriformes: emberizidae     

  Phoenicurus moussieri   passeriformes: turdidae  2,6    

  Phoenicurus ochruros  Καρβουνιάρης ή 

Κοκκινονούρης 

passeriformes: turdidae  2,5    

  Phoenicurus phoenicurus  Κοκκινούρης passeriformes: turdidae  2,5    

  Phylloscopus bonelli  Βουνοφυλλοσκόπος  passeriformes: sylviidae  2,3    

  Phylloscopus borealis  Χιονοφυλλοσκόπος passeriformes: sylviidae  2,4    

  Phylloscopus collybita  Δενδροφυλλοσκόπος passeriformes: sylviidae  2,3    

  Phylloscopus coronatus   passeriformes: sylviidae     

  Phylloscopus fuscatus   passeriformes: sylviidae     



 Phylloscopus inornatus  Γραµµοφυλλοσκόπος passeriformes: sylviidae  2,3    

  Phylloscopus neglectus   passeriformes: sylviidae     

  Phylloscopus proregulus  Νανοφυλλοσκόπος passeriformes: sylviidae  2,4    

  Phylloscopus schwarzi   passeriformes: sylviidae  2,3    

  Phylloscopus sibilatrix  Δασοφυλλοσκόπος passeriformes: sylviidae  2,3    

  Phylloscopus trochiloides  Πρασινοφυλλοσκόπος passeriformes: sylviidae  2,3    

  Phylloscopus trochilus  Θαμνοφυλλοσκόπος passeriformes: sylviidae  2,3    

  Pica pica  Καρακάξα ή 

Κατσικορώνα 

passeriformes: corvidae  6,5    

  Picathartes gymnocephalus   passeriformes: muscicapidae     

  Picathartes oreas   passeriformes: muscicapidae     

 Pinicola enucleator   passeriformes: fringillidae  3,5    

  Pipilo erythrophthalmus   passeriformes: emberizidae     

  Piranga olivacea   passeriformes: thraupidae  2,9    



  Piranga rubra   passeriformes: traupidae     

  Pitta gurneyi   passeriformes: cotingidae     

  Pitta kochi   passeriformes: cotingidae     

  Plectrophenax nivalis  Χιονοτσίχλονο passeriformes: emberizidae  3,0    

  Prunella atrogularis   passeriformes: prunellidae     

  Prunella collaris   passeriformes: prunellidae  3,5    

  Prunella modularis  Θαμνοψάλτης passeriformes: prunellidae  2,8    

  Prunella montanella   passeriformes: prunellidae  2,9    

  Pseudochelidon sirintarae   passeriformes: hirundinidae     

 Pycnonotus barbatus   passeriformes: pycnonotidae     

  Pyrrhocorax graculus   passeriformes: corvidae  6,5    

  Pyrrhocorax pyrrhocorax  Κοκκινοκαλιακούδα ή 

Πυρροκόραξ 

passeriformes: corvidae  6,5    

  Pyrrhula pyrrhula  Πυρούλα passeriformes: fringillidae  3,0    



  Pyrrhula pyrrhula  Πυρούλα passeriformes: fringillidae  2,7    

  Regulus ignicapillus  Πυρροβασιλίσκου passeriformes: sylviidae  2,1    

  Regulus regulus  Xρυσοβασιλίσκος passeriformes: sylviidae  2,1    

  Regulus teneriffae   passeriformes: sylviidae  2,5    

  Remiz pendulinus  Υφάντρα passeriformes: remizidae  2,5    

 Rhodopechys githaginea  Ερημόσπιννος passeriformes: fringillidae  2,7    

  Riparia paludicola   passeriformes: hirundinidae     

  Riparia riparia  Ορθοχελίδονο passeriformes: hirundinidae  2,5    

  Saxicola dacotiae   passeriformes: turdidae  3,0    

  Saxicola rubetra  Καστανολαίμης passeriformes: turdidae  2,8    

  Saxicola torquata  Μαυρολαίμης ή 

Παπαθκιά 

passeriformes: turdidae  2,6    

  Sayornis phoebe   passeriformes: tyrannidae     

 Seiurus aurocapillus   passeriformes: parulidae     



  Seiurus motacilla   passeriformes: parulidae     

  Seiurus noveboracensis   passeriformes: parulidae     

  Serinus canaria   passeriformes: fringillidae  2,7    

  Serinus citrinella  Σταχτοκανάρινο passeriformes: fringillidae  2,5    

  Serinus pusillus  Μαυροκανάρινο ή 

Tουρκοσκαρθί 

passeriformes: fringillidae  2,5    

  Serinus serinus  Σκαρθί ή 

Μπασταρτοκάναρο 

passeriformes: fringillidae  2,3    

  Setophaga ruticilla   passeriformes: parulidae     

  Sitta canadensis   passeriformes: sittidae     

 Sitta europaea Δενδροτσοπανάκος passeriformes: sittidae     

  Sitta krueperi  Τουρκοτσοπανάκος passeriformes: sittidae     

  Sitta neumayer  Βραχοτσοπανάκος passeriformes: sittidae     

  Sitta whiteheadi  Κορσικοτσοπανάκος passeriformes: sittidae     



 Sturnus roseus  Αγιοπούλι passeriformes: sturnidae  4,5    

  Sturnus unicolor  Μαυροψάρονο passeriformes: sturnidae  4,5    

  Sturnus vulgaris  Ψαρόνι ή Λαζούρι ή 

Μαυροπούλι 

passeriformes: sturnidae  4,5    

  Sylvia atricapilla  Μαυροσκούφης ή 

Αμπελοπούλι 

passeriformes: sylviidae  2,8    

  Sylvia borin  Κηποτσιροβάκος  passeriformes: sylviidae  2,9    

  Sylvia cantillans  Κοκκινοτσιροβάκος passeriformes: sylviidae  2,7    

  Sylvia communis  Θαμνοτσιροβάκος ή 

Διπλοσυκαλλίδα 

passeriformes: sylviidae  2,7    

  Sylvia conspicillata  Καστανοτσιροβάκος ή  

Κοτσινοφτέρι 

passeriformes: sylviidae  2,7    

 Sylvia curruca  Βουνοτσιροβάκος ή  

Συκαλλίδι 

passeriformes: sylviidae  2,7    

  Sylvia deserticola  Ατλαντοτσιροβάκος passeriformes: sylviidae     

  Sylvia hortensis  Δενδροτσιροβάκος passeriformes: sylviidae  2,7    



  Sylvia melanocephala  Μαυροτσιροβάκος ή  

Τρυποβάτης 

passeriformes: sylviidae  2,7    

  Sylvia mystacea  Μεροικοβάτης passeriformes: sylviidae     

  Sylvia nana  Ερημοτσιροβάκος passeriformes: sylviidae     

  Sylvia nisoria  Ψαλτοτσιροβάκος passeriformes: sylviidae  3,0    

  Sylvia rueppelli  Αιγαιοτσιροβάκος passeriformes: sylviidae  2,7    

  Sylvia sarda  Σαρδοτσιροβάκος passeriformes: sylviidae  2,7    

  Sylvia undata  Προβηγκοτσιροβάκος passeriformes: sylviidae  2,7    

 Tachycineta bicolor   passeriformes: hirundinidae     

  Tarsiger cyanurus   passeriformes: turdidae  2,8    

  Tchagra senegala   passeriformes: laniidae     

  Tichodroma muraria  Τοιχοδρόμος passeriformes: 

tichodromadidae  

   

  Toxostoma rufum   passeriformes: mimidae     



  Turdus iliacus  Κοκκινόστιχλα passeriformes: turdidae  4,0    

  Turdus merula  Κότσυφας ή 

Μαυρόπουλος 

passeriformes: turdidae  4,5    

  Turdus migratorius   passeriformes: turdidae     

  Turdus naumanni   passeriformes: turdidae     

  Turdus obscurus   passeriformes: turdidae  3,5    

  Turdus philomelos  Κελαηδότσιχλα ή 

Τσίχλα 

passeriformes: turdidae  4,0    

  Turdus pilaris  Κεδρότσιχλα ή 

Τρυγονότσιχλα 

passeriformes: turdidae  4,5    

  Turdus ruficollis atrogularis   passeriformes: turdidae     

  Turdus ruficollis ruficollis   passeriformes: turdidae     

  Turdus torquatus   passeriformes: turdidae  4,5    

  Turdus unicolor   passeriformes: turdidae     

  Turdus viscivorus  Γερακόστιχλα passeriformes: turdidae  5,0    



  Vermivora chrysoptera   passeriformes: parulidae     

  Vermivora peregrina   passeriformes: parulidae     

  Vireo flavifrons   passeriformes: vireonidae     

  Vireo olivaceus   passeriformes: vireonidae     

  Vireo philadelphicus   passeriformes: vireonidae     

  Wilsonia citrina   passeriformes: parulidae     

  Wilsonia pusilla   passeriformes: parulidae     

  Xanthocephalus xanthocephalus   passeriformes: icteridae  6,0    

  Xipholema atropurpurea   passeriformes: cotingidae     

  Zonotrichia albicollis   passeriformes: emberizidae     

  Zonotrichia leucophrys   passeriformes: emberizidae     

  Zoothera dauma  Χρυότσιχλα passeriformes: turdidae  3,5    

  Zoothera naevia   passeriformes: turdidae     



  Zoothera sibirica  Τσίχλα της Σιβηρίας passeriformes: turdidae     

 Zosterops albogularis  passeriformes: zosteropidae    

   

  Aceros nipalensis   coraciformes: bucerotidae     

  Aceros subruficollis   coraciformes: bucerotidae     

  Buceros bicornis   coraciformes: bucerotidae     

  Buceros vigil   coraciformes: bucerotidae     

   

  Gavia adamsii   gaviiformes: gaviidae     

  Gavia arctica   gaviiformes: gaviidae  18,0    

  Gavia immer   gaviiformes: gaviidae  14,0    

  Gavia stellata   gaviiformes: gaviidae  18,0    

   



  Struthio camelus   Στρουθοκάμηλος struthioniformes: struthionidae     

  Rhea pennata   struthioniformes: rheidae  ?    

   

  Spheniscus humboldti   sphenisciformes: 

spheniscidae  

   

   

  Tinamus solitarius   tinamiformes: tinamidae     

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  

(Κανονισμός 3) 

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ή ΑΓΡΙΑΣ 

ΠΑΝΙΔΑΣ   

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
 

Στόχος των παρόντων όρων είναι να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή 

και εύρυθμη λειτουργία των χώρων όπου οι κάτοχοι άδειας κατοχής εκτρεφόμενων 

άγριων πτηνών ή οι κάτοχοι άδειας εκτροφής έχουν υπό την ευθύνη τους ζώα. 

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 

 
2.1. Στους πιο πάνω χώρους:  

 

2.1.1. θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες των περί Προστασίας & Διαχείρισης 

Άγριων Πτηνών & Θηραμάτων Νόμων 2003 - 2016. 

 
2.1.2. Τα ζώα που θα υπάρχουν θα φέρουν την απαιτούμενη σήμανση. 

 

2.2. Η εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων αδειών για περίφραξη και για 

ανέγερση διαφόρων υποδομών, είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη του χώρου. 

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

 
 

 
 

2.4. Οι κάτοχοι άδειας κατοχής εκτρεφόμενων άγριων πτηνών ή οι κάτοχοι άδειας 

εκτροφής τηρούν βιβλία στα οποία θα καταγράφονται: 

 
i. Οι ημερομηνίες παραλαβής των ζώων, ο αριθμός και το είδος 

τους 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 και είδος ζώων που εντοπίστηκαν νεκρά και 

ημερομηνία.  



vi. Αριθμός και είδος ζώων που εντοπίστηκαν άρρωστα και 

ημερομηνία. 

 

 

2.5. Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας κατοχής εκτρεφόμενων άγριων πτηνών 

ή ο κάτοχος άδειας εκτροφής δεν τηρεί τους εν λόγω όρους τότε είναι δυνατό 

να διωχθεί ποινικά σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και η 

ισχύς της άδειας αναστέλλεται άμεσα.  Επιπρόσθετα, για τουλάχιστον 5 

χρόνια δεν θα είναι δυνατό να παραχωρηθεί στο εν λόγω πρόσωπο, που 

παραβίασε τους εν λόγω κανονισμούς, ίδια άδεια. 

 
2.6. Ο τρόπος λειτουργίας των χώρων ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της 

Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας ή εκπρόσωπό του. Ο κάτοχος της άδειας είναι 

υποχρεωμένος να παρέχει κάθε διευκόλυνση και πληροφορία στους πιο 

πάνω Λειτουργούς. Οι έλεγχοι μπορεί να διεξάγονται απροειδοποίητα.  

 
2.7. Η παρούσα άδεια είναι δυνατό να ανακληθεί οποτεδήποτε εφόσον διαφανεί 

ότι ο κάτοχος της άδειας λειτουργεί αρνητικά προς τους σκοπούς 

παραχώρησης της άδειας. 

 
2.8. Η άδεια κατοχής εκτρεφόμενων άγριων πτηνών δεν δικαιολογεί ή επιτρέπει 

την αιχμαλωσία και κατοχή πτηνών από τη φύση. 

 

2.9. Η τοποθέτηση των προκαθορισμένων σε μέγεθος δακτυλιδιών, αποτελεί 

προϋπόθεση για έκδοση άδειας κατοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

(Κανονισμός 11)  

Πίνακας με στοιχεία που πρέπει να τηρεί σε βιβλίο κάτοχος άδειας εκτροφής 

εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας.  

Α/Α 

Είδος  Αριθμός 
κλειστού 

δακτυλιδιού 

Ημερομηνία 
γέννησης / 
εκκόλαψης 

Ημερομηνία 
πώλησης 

Αρ. ταυτότητας 
του προσώπου 
που το αγόρασε 

Επιστημονική 
Ονομασία 

Κοινή 
Ονομασία 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

(Κανονισμός 11)  

Πίνακας με στοιχεία που πρέπει να τηρεί σε βιβλίο, κάτοχος άδειας εμπορίας 

εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας.  

Α/Α 

Είδος  Αριθμός 
κλειστού 

δακτυλιδιού 

Ημερομηνία 
αγοράς 

Αρ. 
Ταυτότητας 

του 
προσώπου 

από το 
οποίο 

αγοράστηκε 

Ημερομηνία
πώλησης 

Αρ. 
ταυτότητας 

του 
προσώπου 

που το 
αγόρασε 

Επιστημονική 
Ονομασία 

Κοινή 
Ονομασία 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


