
 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2003 – 2015 

Ν.152 (Ι) ΤΟΥ 2003 – 2015 
………………….. 

Διάταγμα σύμφωνα με τις παραγράφους (στ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (κ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27. 
 

Σχετικά με το διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4700 ημερομηνίας 
31/12/2015 αντικαθιστώ τις διατάξεις του Μέρους Β και του Μέρους Γ με τις πιο κάτω διατάξεις: 

Μέρος Β  

Η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από τις 12 Μαρτίου 2016 μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2016, στις 
πιο κάτω περιοχές:  

Επαρχία Λευκωσίας 
1. Ποταμιά – Δάλι - Λύμπια  

H περιοχή από την Ποταμιά και με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Ποταμιάς – Ιδαλίου μέχρι το 
Δάλι, από εκεί κατά μήκος του παλαιού δρόμου Δάλι – Λύμπια – Κόχης μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο Κόχης - 
Αθηαίνου και ανατολικά των πιο πάνω δρόμων μέχρι τα όρια της Νεκρής Ζώνης.  

2. Ακάκι – Αστρομερίτης  
Η περιοχή από το Ακάκι και με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Ακακίου – Αστρομερίτη μέχρι τα 
φώτα τροχαίας Αστρομερίτη (συμβολή με το δρόμο προς Τροόδος) και βόρεια του πιο πάνω δρόμου μέχρι τα όρια 
της Νεκρής Ζώνης.  

3. Αστρομερίτης – Ατσάς (περιοχή Αστρομερίτη - Κορωνειάς)  
Η περιοχή από τα φώτα τροχαίας Αστρομερίτη (συμβολή με το δρόμο προς Τροόδος) και με νότιοδυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων της απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου μέχρι τη συμβολή τους και πάλι με τον 
κύριο δρόμο Αστρομερίτη – Τροόδους παρά την περιοχή Ατσάς και βορειοδυτικά των ορίων της απαγορευμένης 
περιοχής κυνηγίου μέχρι τα όρια της Νεκρής Ζώνης.  

4. Πυρκόλοφος  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κύριου δρόμου Ατσά – Ορκόντα με τον κύριο δρόμο Ορκόντα – 
Κάμπου. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον 
δρόμο προς Λεύκα. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου προς Λεύκα μέχρι τη συμβολή του με 
τα όρια της Νεκρής Ζώνης. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων της νεκρής ζώνης μέχρι τη 
συμβολή τους με τα όρια της παρακείμενης απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου παρά την τοποθεσία Πυρκόλογφος. 
Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων της απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου μέχρι τη 
συμβολή τους με τον κύριο δρόμο Ατσά – Ορκόντα. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Ορκόντα – Κάμπου που είναι και το σημείο αρχής.  

5. Κοκκινοτριμιθιά – Μάμμαρι – Δένεια - Ακάκι  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του του δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς – Μάμμαρι με τα όρια της 
απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου. Από εκεί με δυτική και στη συνέχεια νότια κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων 
της απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου μέχρι τη συμβολή του με τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Αστρομερίτη. Από 
εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο Ακακίου – 
Αυλώνας. Από εκεί με βόρειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τα όρια της Νεκρής Ζώνης. 
Από εκεί και με βόρεια, βόρειοανατολική και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων της Νεκρής Ζώνης μέχρι 
της συμβολή τους με το κέντρο της Κοινότητας Μάμμαρι. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου 
Μάμμαρι – Κοκκινοτριμιθιάς μέχρι το σημείο αρχής.  

6. Κοκκινοτριμιθιά – Ανθούπολη  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς – Ανθούπολης με τον δρόμο προς τα 
κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τα 
όρια της Νεκρής Ζώνης. Από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μηκος των πιο πάνω ορίων μέχρι τη συμβολή 
τους με το δρόμο κυκλικού κόμβου Κοκκινοτριμιθιάς – Αεροδρόμιο Λευκωσίας. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Κοκκινοτριμιθιάς. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του αυτοκινητόδρομου Ανθούπολης - Κοκκινοτριμιθιάς τη συμβολή του με το δρόμο προς τα κρατητήρια 
Κοκκινοτριμιθιάς που είναι και το σημείο αρχής.  

7. Μύλοι  
Ολόκληρη η περιοχή που ξεκινά από τη συμβολή του κύριου δρόμου Αστρομερίτη – Τροόδους με το χωμάτινο 
δρόμο που οδηγεί στην κοινότητα Πέτρας, από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου 
μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Λινού – Ορκόντα στην τοποθεσία "Ατσάς"· από εκεί με βορειοδυτική και 
δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωματόδρομο σε απόσταση 
1900 περίπου μέτρων (όρια απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου). Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 270 μέτρων περίπου. 
Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με αργάκι 
σε απόσταση 1000 μέτρων περίπου και βόρεια μέχρι τα όρια της Νεκρής Ζώνης.  

8. Γέρι 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της οδού Αγίου Σπυρίδωνος στο Γέρι με χωμάτινο δρόμο που 
βρίσκεται πλησίον αντιαρματικής τάφρου. Από εκεί με νοτιοανατολική και στη συνέχεια νότια κατεύθυνση κατά 



μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 2300 μέτρων 
περίπου. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του 
με άλλο χωμάτινο δρόμο  σε απόσταση 60 μέτρων περίπου. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 1600 μέτρων περίπου. 
Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο 
δρόμο που οδηγεί στο σταθμό επεξεργασίας Λυμάτων. Από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο 
πάνω κύριου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 1000 μέτρων περίπου. Από εκεί 
με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τα όρια της Νεκρής Ζώνης. Από εκεί 
με βόρεια, βορειοανατολική και στη συνέχεια βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος των ορίων της Νεκρής Ζώνης 
μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αρχαίας Λήδρας. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω 
οδού μέχρι τη συμβολή της με τη οδό Αγίου Σπυρίδωνα. Από εκεί με βορειοανατολική και στη συνέχεια ανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος της πιο πάνω οδού μέχρι τη συμβολή της με χωμάτινο δρόμο που βρίσκεται πλησίον 
αντιαρματικής τάφρου που είναι και το σημείο αρχής. 

9. Κάτω Πύργος 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την κοινότητα Κάτω Πύργου παρά την τοποθεσία «Ελιοχώρι» που βρίσκεται στην 
ακτογραμμή· από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτογραμμής μέχρι την τοποθεσία «Κάτω 
Τσιοιρόμυλοι». Από εκεί με νότια κατεύθυνση και σε ευθεία γραμμή μέχρι τη σκοπιά της Ε.Φ «Δ». από εκεί με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση και κατά μήκος χωμάτινου δρόμου που περνά από την τοποθεσία «Καραμανίτης» και το 
φυλάκιο της Ε.Φ «Δ» μέχρι τη συμβολή του με τον ασφάλτινο δρόμο Λομνίτη – Οδόφραγμα Κ. Πύργου, από εκεί με 
δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφάλτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με την κοινότητα Κ. Πύργου 
που είναι και το σημείο αρχής.   

10. Λυθροδόντας―Kαταλυόντας - Μαθιάτης  
Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Λυθροδόντας και προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του 
δρόμου Λυθροδόντα―Kαταλυόντα μέχρι το δρόμο Kαταλυόντα―Mαθιάτη· από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το χωριό Μαθιάτης· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του 
δρόμου Μαθιάτη – Λυθροδόντα μέχρι το χωριό Λυθροδόντας που είναι και το σημείο αρχής. 

 
Επαρχία Λεμεσού 
1. Περιοχή Ληστόβουνος.  

Ολόκληρη η μόνιμη απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου του Ληστοβούνου όπως αυτή φαίνεται στο χάρτη κυνηγίου.                                        
2. Περιοχή Μάκρωνας 

Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον υδατοφράκτη των Πολεμιδιών, από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του 
ποταμού Γαρύλλη μέχρι συναντήσεως του κυρίου δρόμου Πλατρών – Λεμεσού. Από εκεί ανατολικά και νότια κατά 
μήκος του πιο πάνω κυρίου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.     

3. Περιοχή Ανώγυρα  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Ανώγυρα , από εκεί βόρεια κατά μήκος χωματόδρομου προς την 
τοποθεσία Κορτυλλάς και το χωριό Δορά μέχρι την συμβολή του με τον ποταμό Χάποταμι, από εκεί 
βορειοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι την συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένου δρόμου 
Δοράς – Ανώγυρας.. Από  εκεί με νοτιοδυτική και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το χωριό Ανώγυρα  που είναι και το σημείο αρχής.    

4. Περιοχή Κάτω Αμίαντος - Πλατεία Τροόδους – Πλάτρες- Μέσα Ποταμός   
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Κάτω Αμίαντος  από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου 
που οδηγεί στα αναπαυτήρια τις ΣΕΚ μέχρι τα αναπαυτήρια .Από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος χωματόδρομου που 
οδηγεί στο Αστυνομικό σταθμό Τροόδους στην Πλατεία του Τροόδους. Από εκεί νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά 
κατά μήκος του κυρίου δρόμου Τρόοδος – Πλάτρες μέχρι συναντήσεως του χωματόδρομου (Τοποθεσία Ψηλό 
Δέντρο) και ακολούθως του ασφαλτοστρωμένου δρόμου προς Μέσα Ποταμό και Κ. Αμιάντου. Από εκεί με 
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τον Κάτω Αμίαντο που είναι και το σημείο αρχής. 

 
Επαρχία Λάρνακας 
1. Περιοχή Λευκάρων (Αγ.Αθανάσιος – Κυπροβάσα) 

Το όριο της περιοχής αρχίζει από τα Λεύκαρα και προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς 
Βαβατσινιά μέχρι τη συνάντηση ,σε απόσταση 3 χιλιόμετρα στην περιοχή ‘’Ζαχαροβούνι’’, με τον αγροτικό δρόμο 
που οδηγεί δεξιά προς Άγιο Αθανάσιο. Από εκεί προχωρεί βόρεια κατά μήκος του πιο πάνω αγροτικού δρόμου που 
περνά δίπλα από τον πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών της Υπηρεσίας Θήρας και στη συνέχεια προχωρεί 
βορειοδυτικά και βορειοανατολικά κατά μήκος του ίδιου αγροτικού δρόμου προς Κυπροβάσα μέχρι την συνάντηση 
με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί προς τον φράκτη Λευκάρων στην τοποθεσία ‘’Παλιολινός’’ στην διασταύρωση 
των αγροτικών δρόμων Βαβατσινιάς – Κυπροβάσας – Φράκτη Λευκάρων. Από εκεί προχωρεί νότια κατά μήκος 
κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς Φράκτη περνώντας δίπλα, ανατολικά από το Φράκτη Λευκάρων και στη 
συνέχεια προχωρεί νοτιοδυτικά έως τον ασφαλτόδρομο Δελίκηπου – Λευκάρων. Από εκεί προχωρεί νοτιοδυτικά 
κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου μέχρι τα Λεύκαρα όπου και το σημείο αρχής. 

2. Περιοχή Παρσάτας 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον ασφαλτόδρομο Χοιροκοιτίας – Βάβλας από το σημείο όπου συμβάλει ο 

αγροτικός δρόμος που οδηγεί στη Δράπεια (Χίλια Ανέμια). Από εκεί προχωρεί δυτικά κατά μήκος του αγροτικού 



δρόμου που περνά δίπλα από τον πυρήνα απελευθέρωσης περδικιών της Υπηρεσία Θήρας και την μεγάλη αντένα 

(Ανεμούριο) και στην συνέχεια προχωρεί νοτιοδυτικά κατά μήκος της αντιπυρικής ζώνης έως τον αγροτικό δρόμο 

Δράπειας – Παρσάτας. Από εκεί προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την Παρσάτα και 

στη συνέχεια προχωρεί βόρεια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς Βάβλα (Κοινοτικό ντεπόζιτο) μέχρι τον 

ασφαλτόδρομο Βάβλας – Χοιροκοιτίας . Από εκεί προχωρεί νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου προς 

Χοιροκοιτία έως το σημείο αρχής. 

3. Περιοχή Δρομολαξιάς ( Στρογυλλιές) 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την Δρομολαξιά και προχωρεί δυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου (Μύλοι 

Ιωακείμ) προς το γεφύρι Κλαυδιάς επί του παλαιού δρόμου Λεμεσού – Λάρνακας. Από εκεί προχωρεί 

βορειοανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου έως τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού. Από εκεί προχωρεί 

νοτιοανατολικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς Αερολιμένα έως τον κυκλικό κόμβο πριν τον Αερολιμένα. Από 

εκεί προχωρεί δυτικά προς Δρομολαξιά όπου και το σημείο αρχής. 

 
Επαρχία Πάφου 
1. Σαραμά   

Το όριο της περιοχής από το Γεφύρι του Σαραμά και ακολουθεί με βόρεια κατεύθυνση τον χωματόδρομο που περνά 
από τις τοποθεσίες «Ριζόγρεμμος» Γεφύρι του αλουπού «Κακοσκάλα» μέχρι την οροθετική γραμμή του Δάσους 
Πάφου, από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση ακολουθεί την πιο πάνω οροθετική γραμμή του Δάσους μέχρι την 
συμβολή του με τον χωματόδρομο Αναδιούς – Πίας – Σταυρού της Ψώκας, από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση 
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το χωριό Αναδιού και στη συνέχεια ακολουθεί με βορειοδυτική 
κατεύθυνση το χωματόδρομο Αναδιού – Σαραμά μέχρι το σημείο αρχής.  

2. Ακάμας  
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την τοποθεσία Τζιόνη  και από εκεί κατά μήκος της παραλίας με δυτική 
κατεύθυνση μέχρι το Ακρωτήρι του Αρναούτη και βορειοανατολική κατεύθυνση μέχρι την τοποθεσία Φοντάνα 
Μορόζα. Ακολούθως με νότια κατεύθυνση τον δρόμο που οδηγεί στην τοποθεσία Κάμπος του Ποσιεπασμάτου. Στη 
συνέχεια το δρόμο που οδηγεί προς την περιοχή Τζιόνη και περνά από την τοποθεσία Αης Σέργης – Ντεπόζιτα 
νερού μέχρι την παραλία στην περιοχή Τζιόνη που είναι και το σημείο αρχής. 

3. Μαυροκόλυμπος 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον πάγκο του φράκτη του Μαυροκόλυμπου. Από εκεί με νοτιοανατολική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πάγκου και στην συνέχεια χωματόδρομου μέχρι την τοποθεσία ΄΄Ραχόκαμπος΄΄,από 
εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από το εξωκλήσι της Αγίας 
Βαρβάρας μέχρι τον κύριο δρόμο Πάφου –Ακουρσού, από εκεί ακολουθεί με δυτική κατεύθυνση  τον πιο πάνω 
κύριο δρόμο μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο στην τοποθεσία ΄΄μπαλούδια΄΄,από εκεί ακολουθεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση τον πιο πάνω χωματόδρομο μέχρι τον πάγκο του φράκτη που είναι το σημείο αρχής 

4. Φοίνικα 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του παλιού δρόμου Πάφου - Λεμεσού με τον δρόμο που οδηγεί 
στο φράγμα του Ασπρόκρεμου πριν από την γέφυρα του ποταμού Ξερού. Ακολουθεί τον πιο πάνω δρόμο μέχρι το 
σύνορο της Απαγορευμένης περιοχής που οδηγεί στην Αναρίτα. Από εκεί ακολουθεί το όριο της Απαγορευμένης 
περιοχής που περνά από το χωριό Φοίνικας μέχρι τα αντλιοστάσια του Τμήματος Υδάτων. Από εκεί με 
Νοτιοανατολική κατεύθυνση το όριο της Απαγορευμένης περιοχής μέχρι τον κύριο δρόμο Χολέτρια – Πάφου. Από 
εκεί ακολουθεί τον πιο πάνω κύριο δρόμο μέχρι το γεφύρι του ποταμού Ξερού που είναι και το σημείο αρχής.  

5. Περιοχή εκτροφείου Πελαθούσας. 
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Πελαθούσα και με βόρεια κατεύθυνση ακολουθεί τον δρόμο που περνά 
από την ανατολική πλευρά της κτηνοτροφικής μονάδας του Πελοπίδα μέχρι το εξωκλήσι της Παναγίας της 
Χόρτενης, από εκεί ακολουθεί τον δρόμο (σύνορο απαγορευμένης περιοχής δίπλα από το εκτροφείο) μέχρι την 
συμβολή του με τον δρόμο Μεταλλείου της Λίμνης  - Ευλοημένη στον υποσταθμό της ΑΗΚ. Από εκεί με ανατολική 
κατεύθυνση ακολουθεί τον πιο πάνω δρόμο μέχρι την συμβολή του με χωματόδρομο που οδηγεί στο χωριό 
Πελαθούσα .Ακολουθεί με δυτική κατεύθυνση τον πιο πάνω χωματόδρομο που περνά από την δεξαμενή και τις 
βρύσες της Πελαθούσας μέχρι το χωριό Πελαθούσα.  

 
Επαρχία Αμμοχώστου 

1. Αγία Νάπα – Σωτήρα  
Το όριο της περιοχής ξεκινά από την αερογέφυρα Ποταμού – Λιοπετρίου και νότια με κατεύθυνση τον παραλιακό 
δρόμο Σωτήρας – Αγίας Θέκλας και με ανατολική κατεύθυνση μέχρι την έξοδο του αυτοκινητόδρομου ανατολικά 
από το Kosmelenia Αpts, ακολούθως με βόρεια κατεύθυνση στη συμβολή του αυτοκινητόδρομου Αγίας Νάπας -
Λάρνακας (Philina apts) και τέλος με δυτική κατεύθνση στο σημείο αρχής. β) Το όριο της περιοχής ξεκινά από το 
κυκλικό κόμβο του Δημοτικού σχολείου Αγίας Νάπας με βόρεια κατέυθυνση μέχρι τον κυκλικό κόμβο Αστυνοκικού 
Σταθμού Αγίας Νάπας, ακολούθως με βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι το κυκλικό κόμβο Αγίας Νάπας – Λάρνακας, 
ακολούθως με δυτική κατεύθυνση μέχρι την πρώτη έξοδο του αυτοκινητόδρομου που οδηγεί στην ΣΠΕ Αγίας 
Νάπας, ακολούθως με νοτιοανατολική κατεύθυνση μέχρι τη συμβολή του δρόμου Αγίας Νάπας - Αγίας Βαρβάρας 
(απέναντι από πετρολίνα Αγίας Νάπας) και ακολούθως ανατολικά μέχρι τα Mezarina Apts και στη συνέχεια με 
βόρεια και ανατολική  κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής. 



 
2. Περιοχή Paramount  

Το όριο της  περιοχής αρχίζει από την ακτή που βρίσκεται ανατολικά του Ξενοδοχείου Paramount  στον Πρωταρά. 
Από εκεί προχωρεί με δυτική κατεύθυνση μέχρι τη συμβολή του δρόμου που οδηγεί νότια προς την τοποθεσία  
σπηλιές του Κύκλωπα. Μετά το εστιατόριο Καυκαρος προχωρεί με νοτιοανατολική κατέυθυνση μέχρι το σημείο 
αρχής. 

3. Περιοχή Πεδίου Βολής 
Το όριο της περιοχής ξεκινά από το νέο δρόμο Πρωταρά μέχρι το πεδίο βολής, ακολούθως βόρεια μέχρι την 
συμβολή του δρόμου Αγ. Παντελεήμωνα – Προφήτη Ηλία, μέχρι το σημείο έναρξης  

4. Περιοχή Κάππαρη           
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το νοσοκομείο Αμμοχώστου και προχωρεί νοτιοανατολικά μέχρι το Γυμνάσιο 
Παραλιμνίου. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση μέχρι την κατασκήνωση προσκόπων στον Κάππαρη και σε βάθος 
400 μέτρων βόρεια. Ακολούθως κατά μήκος του χωμάτινου δρόμου των Ην. Εθνών και με δυτική κατεύθυνση μέχρι 
το Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου και είναι το σημείο αρχής. 

5. Περιοχή Κουτρουπή 
Το όριο της περιοχής ξεκινά από το εργοστάσιο Κουτρουπή με νότια κατεύθυνση μέχρι το φυλάκιο Ντεπόζιτο και 
ακολούθως νοτιοδυτικά μέχρι τα όρια των Βρετανικών Βάσεων και ακολούθως με βόρεια κατεύθυνση μέχρι το 
χωμάτινο δρόμο των Ην. Εθνών και τέλος με ανατολική κατεύθυνση μέχρι το σημείο αρχής. 

Επιπρόσθετα των πιο πάνω περιοχών, η άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται σε ακτίνα 250 μέτρων από τα όρια 
των πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. 

Μέρος Γ  

Η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από την 1
η
 Ιουλίου 2016 μέχρι και την τελευταία Κυριακή (7 

ημέρες) πριν από την έναρξη του κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος (περίοδος κυνηγίου λαγού, πέρδικας και 
φραγκολίνας) του 2016, σε όλες τις περιοχές εκτός των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται με 
σχετικό διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών 
σκύλων απαγορεύεται κατά τις ημέρες όπου επιτρέπεται το κυνήγι της φάσας και του τρυγονιού στις περιοχές όπου 
επιτρέπεται το κυνήγι της φάσας και του τρυγονιού. Επίσης η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται 
και σε όλες τις περιοχές όπου το κυνήγι  της φάσας και του τρυγονιού επιτρέπεται καθημερινά. 
 
 
 

                                                                                                                         (ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΡΟΥ)  
                                                                                                                        Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας 

                                                                                                                          και Πανίδας 


