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

 
Ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (ε) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 27 των περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 – 2017 καθορίζω τα 
πιο κάτω: 
 
 
1. Ως επιπρόσθετες εξορμήσεις καθορίζονται οι εξορμήσεις για κυνήγι μπεκάτσας με ή χωρίς τη συνοδεία σκύλου, που 

θα παραχωρηθούν τα Σάββατα από 5/1/2019 μέχρι 16/2/2019 συμπεριλαμβανομένων. 

2. Επιτρεπόμενες ώρες κυνηγίου, κατά τις επιπρόσθετες εξορμήσεις, καθορίζονται οι ώρες μεταξύ 08:00 και 14:00. 
3. Στις επιπρόσθετες εξορμήσεις μπορούν να εξορμήσουν όλοι οι κυνηγοί που έχουν ανανεωμένη άδεια κυνηγίου και 

έχουν εν ισχύ άδεια για κυνήγι μπεκάτσας (επιπρόσθετες εξορμήσεις). 
4. Το τέλος για την άδεια κυνηγίου μπεκάτσας (επιπρόσθετες εξορμήσεις) καθορίζεται στα πενήντα ευρώ (€50) ανά 

κυνηγό. 

5. Στις επιπρόσθετες εξορμήσεις ο κάθε κυνηγός θα μπορεί να συνοδεύεται από ένα σκύλο ο οποίος έχει πιστοποιηθεί 
σχετικά από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, για το συγκεκριμένο είδος κυνηγίου, φέρει σήμανση (microchip) βάσει 
της οποίας εκδίδεται άδεια χρήσης του συγκεκριμένου σκύλου, για κυνήγι μπεκάτσας (επιπρόσθετες εξορμήσεις).   

6. Η πιστοποίηση από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, για τα σκυλιά που θα χρησιμοποιηθούν για το κυνήγι 
μπεκάτσας,  θα γίνεται όπως περιγράφεται πιο κάτω: 
6.1. Καθαρόαιμα σκυλιά των φυλών της ομάδας 7 (Group 7) σύμφωνα με τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI, 

οι φυλές της ομάδας 7 είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα www.fci.be/en) δηλ. σκυλιά φέρμας, με 
πιστοποιητικό καθαροαιμίας και που είναι εγγεγραμμένα σε εξειδικευμένους κυνολογικούς ομίλους, που 
ανήκουν στον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου και έχουν πιστοποιητικό ΕΦΥΠ, τότε οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσω του ομίλου που είναι μέλη, για την άδεια χρήσης του σκύλου για το κυνήγι της 
μπεκάτσας. 

6.2. Καθαρόαιμα σκυλιά των φυλών της ομάδας 7 (Group 7) σύμφωνα με τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI), 

που δεν είναι εγγεγραμμένα στον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου και δείχνουν χαρακτηριστικά καθαρόαιμης φυλής 
θα πρέπει να περάσουν από έλεγχο, για να αποδειχτεί η οπτική γνησιότητα της φυλής και να καταγραφεί ως 
ΒΕΑ (Βεβαίωση Εγγεγραμμένης Αναγνώρισης) της φυλής από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου. Ακολούθως, τα 
εν λόγω σκυλιά θα περάσουν από εξέταση καταλληλότητας, από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, για το κυνήγι 
μπεκάτσας, που θα περιλαμβάνει έλεγχο φέρμας και κροτοφοβίας.  

6.3.  Σκυλιά φέρμας μη αναγνωρισμένης φυλής που δεν είναι εγγεγραμμένα στον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου και δεν 
δείχνουν χαρακτηριστικά καμιάς καθαρόαιμης φυλής αλλά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά σκυλιών φέρμας (π.χ 
διασταύρωση αγγλικού δείκτη με γερμανικό δείκτη) θα πρέπει να περάσουν από έλεγχο για να καταγραφούν 
ως ΒΕΑ μη αναγνωρισμένης φυλής και  να πάρουν το πιστοποιητικό ΒΕΑ μη καταγραμμένης φυλής. 
Ακολούθως, τα εν λόγω σκυλιά θα περάσουν από  εξέταση καταλληλότητας, από τον Κυνολογικό Όμιλο 
Κύπρου, για το κυνήγι μπεκάτσας, που θα περιλαμβάνει έλεγχο φέρμας και κροτοφοβίας.  

6.4.  Σκυλιά καθαρόαιμα των φυλών της ομάδας 7 (Group 7) σύμφωνα με τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) 
που δεν είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου και μπορούν να μπουν στην 
αναπαραγωγή θα πρέπει να περάσουν από έλεγχο για να αποδειχτεί η οπτική γνησιότητα της φυλής και να 
καταγραφούν ως ΒΕΑ1 για να πάρουν το πιστοποιητικό ΒΕΑ της φυλής που οπτικά έχει κριθεί ότι ανήκει το 
σκυλί. Ακολούθως, τα εν λόγω σκυλιά θα περάσουν από  εξέταση καταλληλότητας, από τον Κυνολογικό Όμιλο 

Κύπρου, για το κυνήγι μπεκάτσας, που θα περιλαμβάνει έλεγχο φέρμας και κροτοφοβίας.  
7. Το τέλος χρήσης του σκύλου στις επιπρόσθετες εξορμήσεις καθορίζεται στα τριάντα ευρώ (€30) ανά σκύλο. 
8. Στο κυνήγι της τσίχλας, για σκοπούς επαναφοράς,  ο κάθε κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου θα μπορεί να 

συνοδεύεται από ένα σκύλο, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί σχετικά από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, φέρει σήμανση 
(microchip) βάσει της οποίας εκδίδεται άδεια χρήσης του συγκεκριμένου σκύλου, για κυνήγι τσίχλας. 

9. Η πιστοποίηση από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, για τα σκυλιά που θα χρησιμοποιηθούν για το κυνήγι τσίχλας,  

θα γίνεται όπως περιγράφεται πιο κάτω: 
9.1. Καθαρόαιμα σκυλιά των φυλών της ομάδας 8 (Group 8) σύμφωνα με τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI, 

οι φυλές της ομάδας 8 είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα www.fci.be/en) δηλ. σκυλιά επαναφοράς, με 
πιστοποιητικό καθαροαιμίας και που είναι εγγεγραμμένα σε εξειδικευμένους κυνολογικούς ομίλους, που 
ανήκουν στον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου και έχουν πιστοποιητικό ΕΦΥΠ τότε θα πρέπει να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον μέσω του ομίλου που είναι μέλη, για την άδεια χρήσης του σκύλου για το κυνήγι της τσίχλας.  

9.2.  Καθαρόαιμα σκυλιά των φυλών της ομάδας 8 (Group 8) σύμφωνα με τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI), 
που δεν είναι εγγεγραμμένα στον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου και δείχνουν χαρακτηριστικά καθαρόαιμης φυλής 
θα πρέπει να περάσουν από έλεγχο, για να αποδειχτεί η οπτική γνησιότητα της φυλής και να καταγραφεί ως 
ΒΕΑ (Βεβαίωση Εγγεγραμμένης Αναγνώρισης) της φυλής από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου. Ακολούθως, τα 
εν λόγω σκυλιά θα περάσουν από εξέταση καταλληλότητας, από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, για το κυνήγι 

τσίχλας, που θα περιλαμβάνει έλεγχο υπακοής, επαναφοράς και κροτοφοβίας.  
9.3. Σκυλιά καθαρόαιμα της ομάδας 8 (Group 8) σύμφωνα με τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI), που δεν 

είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου και μπορούν να μπουν στην αναπαραγωγή 
και δείχνουν χαρακτηριστικά καθαρόαιμης φυλής θα πρέπει να περάσουν από έλεγχο για να αποδειχτεί η 
οπτική γνησιότητα της φυλής και να καταγραφούν ως ΒΕΑ1 για να πάρουν το πιστοποιητικό ΒΕΑ της φυλής 
που οπτικά έχει κριθεί ότι ανήκει το σκυλί. Ακολούθως, τα εν λόγω σκυλιά θα περάσουν από  εξέταση 

καταλληλότητας, από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, για το κυνήγι τσίχλας, που θα περιλαμβάνει έλεγχο 
υπακοής, επαναφοράς και κροτοφοβίας.  



 
 
 
  

10. Το τέλος χρήσης του σκύλου για κυνήγι τσίχλας για σκοπούς επαναφοράς καθορίζεται στα τριάντα ευρώ (€30) ανά 
σκύλο. 

11. Οι επιτρεπόμενες περιοχές για τις επιπρόσθετες εξορμήσεις καθώς και επιπρόσθετοι όροι θα καθοριστούν με 
διάταγμα που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδας της Δημοκρατίας.   

 
 

……………………………. 
 

Έγινε την 17 Δεκεμβρίου 2018.            
 
 

 
 
 
                                                                                                                                     (ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΡΟΥ) 

                                                                                        Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας                                                          


