
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 επιτρέπω σε 
κατόχους άδειας κυνηγίου για την περίοδο κυνηγίου 2018 – 2019, στις περιοχές όπου επιτρέπεται το κυνήγι της τσίχλας, 
τη χρήση ενός σκύλου, για τον οποίο έχει εκδοθεί άδεια χρήσης σκύλου για κυνήγι τσίχλας, για σκοπούς επαναφοράς 
μόνο. 

 
Όροι διεξαγωγής κυνηγίου τσίχλας με τη συνοδεία σκύλου. 

 
1. Ο κάθε κυνηγός θα μπορεί να συνοδεύεται από μόνο ένα σκύλο, για τον οποίο έχει εκδοθεί άδεια χρήσης του για 

κυνήγι τσίχλας, βάσει του αριθμού σήμανσης του.  
2. Εντός των περιοχών που επιτρέπεται το κυνήγι της τσίχλας και κατά τις ώρες που επιτρέπεται το κυνήγι, η 

μεταφορά τόσο εντός όσο και εκτός του οχήματος και η κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται μόνο στα 

σκυλιά που οι συνοδοί τους έχουν άδεια κυνηγίου τσίχλας με σκύλο, για τον κάθε σκύλο που μεταφέρουν ή 
χρησιμοποιούν. 

3. Οι κυνηγετικοί σκύλοι μεταφέρονται από τα μέσα μεταφοράς εντός ειδικά διαμορφωμένων κλουβιών έτσι ώστε:  
3.1. να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και τις ρυπογόνες εκπομπές των μέσων μεταφοράς,.  
3.2.  να μην κινούνται ελεύθερα εντός των μέσων μεταφοράς, 
3.3. η είσοδος και η έξοδος των σκύλων από τα μέσα μεταφοράς να είναι ελεγχόμενη από τον ιδιοκτήτη ή το συνοδό 

των σκύλων. 
4. Απαγορεύεται το κυνήγι της τσίχλας, με τη συνοδεία σκύλου με τη μέθοδο της παγάνας.  
5. Το κυνήγι της τσίχλας, με τη συνοδεία σκύλου επιτρέπεται μόνο για στατικό κυνήγι και για σκοπούς επαναφοράς.  
6. Oι κυνηγοί κατά τις εξορμήσεις τους θα πρέπει να έχουν πάντοτε μαζί τους την άδεια κυνηγίου, την άδεια κατοχής 

του κυνηγετικού όπλου και το δελτίο ταυτότητας τους.  
 

  
 
 
 
 

 
……………………………. 

 
Έγινε την 17 Δεκεμβρίου 2018.            

 
 

 
 
 
                                                                                                                                     (ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΡΟΥ) 

                                                                                        Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας                                                          


