ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2003 – 2014
Ν.152 (Ι) ΤΟΥ 2003 – 2014
…………………..
Διάταγμα σύμφωνα με τις παραγράφους (στ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (κ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27.
Ο Προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τις παραγράφους (στ), (ζ), (η), (θ), (ι)
και (κ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27 των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του
2003 - 2014, επιτρέπει, σε άτομα που έχουν εν ισχύει άδεια κυνηγίου, να ασκούν μέχρι και τρεις (3) κυνηγετικούς σκύλους,
στις περιοχές και περιόδους που φαίνονται πιο κάτω, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου:
Μέρος Α
Η άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από τις 23 Ιανουαρίου 2015 μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου 2015, 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. Αγίοι Τριμιθιάς- Κοκκινοτριμιθιά (τίθεται σε ισχύ από 1/3/2015).
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Αγίοι Τριμιθιάς και προχωρεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του
δρόμου Αγίοι Τριμιθιάς- Κοκκινοτριμιθιάς μέχρι την Κοκκινοτριμιθιά. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του
δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς – Μάμμαρι μέχρι τη συμβολή του με τον νέο δρόμο Κοκκινοτριμιθιάς- Ανθούπολης. Από
εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το νέο δρόμο Λευκωσίας
– Ανθούπολης. Από εκεί νότια κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο Ανθούπολης –
Αγίων Τριμιθιάς. Από εκεί δυτικά κατά μήκος του δρόμου Ανθούπολης – Αγίων Τριμιθιάς μέχρι το χωριό Άγιοι
Τριμιθιάς.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Πάνω Πύργος
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του χωμάτινου δρόμου Π. Πύργου – Αγ. Παρασκευής με άλλο
χωμάτινο δρόμο που οδηγεί στον Π. Πύργο τοποθεσία «Σελλάδι της Νοτάρενας» παρά τον πυρήνα απελευθέρωσης
περδικιών (Λατομείο). Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του χωμάτινου δρόμου που οδηγεί στην Αγία
Παρασκευή μέχρι την Αγία Παρασκευή. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος χωμάτινου δρόμου μέχρι τη
συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο στην τοποθεσία «Αμπέλια» σε απόσταση 500 μέτρων. Από εκεί με
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου που διαπερνά την τοποθεσία «Μουττάλι του
Σύκου» οροθετικό σημείο 749 μέχρι τη συμβολή του με χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 600 μέτρων. Από εκεί κατά
μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου και με βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με άλλο χωμάτινο
δρόμο στην τοποθεσία «Κοτσιηνόχωμα». Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου
δρόμου μέχρι το οροθετικό σημείο 743 σε απόσταση 1000 μέτρων. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος
χωμάτινου δρόμου που διαπερνά την τοποθεσία «Χάτουρκα» μέχρι την τοποθεσία «Αθέρα του Βρυσαθκιού» σε
απόσταση 1600 μέτρων περίπου οροθετικό σημείο 736. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του
χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το χωμάτινο δρόμο Π. Πύργου- Αγίας Παρασκευής τοποθεσία «Σελλάδι
της Νοταρένας» σε απόσταση 1300 μέτρων όπου είναι και το σημείο αρχής.
Επαρχία Λεμεσού
1. Περιοχή Μαλλιά – Βάσα (τίθεται σε ισχύ από 1/3/2015).
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Μαλλιά από εκεί δυτικά κατά μήκος του κυρίου δρόμου Μαλλιά – Άρσος
μέχρι το γεφύρι της Μαλλιάς από εκεί βόρεια και βορειοανατολικά κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι
την Βάσα. Από εκεί νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά κατά μήκος του κυρίου δρόμου Βάσας – Λεμεσού μέχρι την
διασταύρωση του δρόμου που οδηγεί στο χωριό Μαλλιά. Από εκεί βορειοδυτικά μέχρι την Μαλλιά που είναι και το
σημείο αρχής.
2. Περιοχή Αψιού-Λουβαράς-Κακομάλης (τίθεται σε ισχύ από 1/3/2015).
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του ασφαλτόδρομου Αψιού- Μαθηκολώνη με τον χωματόδρομο
Κακοπλευρής που οδηγεί στο χωριό Λουβαράς. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω
χωματόδρομου μέχρι συναντήσεως δεξιού χωματόδρομου στην περιοχή Λίμνες, ακολούθως με ανατολική και
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι συναντήσεως του ασφαλτοστρωμένου
δρόμου Λουβαρά-Δασονομείο Κακομάλη. Από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του ασφαλτόδρομου
και ακολούθως χωματοδρόμου μέχρι τη συνάντηση δεξιού χωματόδρομου που οδηγεί στο παλιό μεταλλείο
Κακομάλη. Από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από το παλιό μεταλλείο του Κακομάλη
μέχρι τον ασφαλτόδρομο Αψιού- μοναστήρι Αμοιρούς. Ακολούθως με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο
πάνω ασφαλτόδρομου μέχρι συναντήσεως του χωματόδρομου προς την Κακοπλευρή που είναι το σημείο αρχής.
3. Περιοχή Κάτω Αμίαντος - Πλατεία Τροόδους – Καρβουνάς (τίθεται σε ισχύ από 1/3/2015).
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Κάτω Αμίαντος από εκεί νοτιοιοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου
που οδηγεί στα αναπαυτήρια τις ΣΕΚ μέχρι τα αναπαυτήρια .Από εκεί βοριοδυτικά κατά μήκος χωματοδρόμου που
οδηγεί στο Αστυνομικό σταθμό Τροόδους στην Πλατεία του Τροόδους. Από εκεί ανατολικά κατά μήκος του κυρίου
δρόμου Τρόοδος – Καρβουνάς μέχρι τον Καρβουνά. Από εκεί νότια κατά μήκος του κυρίου δρόμου Καρβουνά – Κ.
Αμιάντου μέχρι τον Κάτω Αμίαντο που είναι και το σημείο αρχής.
4. Περιοχή Λάνια – Τριμίκλινη (τίθεται σε ισχύ από 1/3/2015).

Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον Αστ. Σταθμό Λάνιας, από εκεί δυτικά κατά μήκος ασφαλτόδρομου και
ακολούθως χωματόδρομου που οδηγεί στο χωριό Συλίκου μέχρι συναντήσεως του Κούρρη ποταμού. Από εκεί
βόρεια κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι συναντήσεως δρόμου που οδηγεί στο χωριό Τριμίκλινη. Από εκεί
ανατολικά κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου(Αγ. Μνάσωνας) μέχρι συναντήσεως του κυρίου δρόμου Σαϊττάς –
Λεμεσού, από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω κυρίου δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.
5. Περιοχή Μόντε Καπούτο (τίθεται σε ισχύ από 1/3/2015).
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την διασταύρωση του δρόμου που οδηγεί στο χωριό Παρεκκλησιά
με τον νέο δρόμο Λεμεσού – Λευκωσίας, από εκεί ανατολικά κατά μήκος του νέου δρόμου Λεμεσού
– Λευκωσίας μέχρι την συνάντηση της αερογέφυρας της Μονής. Από εκεί νότια κατά μήκος
χωματόδρομου
που οδηγεί στο τσιμεντοποιείο της Μονής μέχρι την παραλία. Από εκεί δυτικά κατά
μήκος της παραλίας
μέχρι τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Μονής. Από εκεί βόρεια μέχρι
συναντήσεως του παλαιού δρόμου
Λευκωσίας – Λεμεσού. Από εκεί δυτικά κατά μήκος του παλαιού
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.
Επαρχία Λάρνακας
1. Αβδελερού – Αθηένου - Τρούλλοι
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τους Τρούλλους και προχωρεί νότιοδυτικά κατά μήκος του δρόμου προς το
Αβδελλερό. Στη συνέχεια από το Αβδελλερό προχωρεί Βορειοδυτικά κατά μήκος του παλαιού δρόμου προς
Αθηαίνου (δρόμος σκυβάλων) μέχρι τη διασταύρωση προς τα φυλάκια τους Καράβους. Από εκεί προχωρεί
βορειοανατολικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς τα φυλάκια και στη συνέχεια κατά μήκος του ιδίου
αγροτικού δρόμου που περνά δίπλα και βόρεια των φυλακίων προχωρεί νοτιοανατολικά από την περιοχή Αήλικος
προς τους Τρούλλους όπου και το σημείο αρχής.
2. Οδού –Αγίοι Βαβατσινιάς
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον ασφαλτόδρομο Οράς-Μελίνης και την διασταύρωση προς Οδού . Από εκεί
προχωρεί Β/Δ κατά μήκος του δρόμου προς την Οδού και στη συνέχεια από την Οδού προχωρεί βόρεια κατά μήκος
του δρόμου προς Λιβαδοχορτο και στη συνέχεια κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προχωρεί Β/Α απο την περιοχή
«Μούττη του Χάρακα» προς τον αγροτικό δρόμο Κιονιών –Αγιούς . Στην συνέχεια από εκεί προχωρεί Ν/α κατά
μήκος του αγροτικού δρόμου Κιονιών- Αγιούς προς Αγιούς Βαβατσινιάς . Στη συνέχεια από εκεί προχωρεί Ν/Δ κατά
μήκος του ασφαλτόδρομου (δρόμος Φράκτη Αγιούς) προς τον ασφαλτόδρομο οράς –Μελίνης . Από εκεί προχωρεί
δυτικά μέχρι τη διασταύρωση προς Οδού.
3. 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 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 φράκτη Λευκάρων στην τοποθεσία Παλιολινός στην διασταύρωση των αγροτικών δρόμων
Βαβατσινιάς – Κυπροβάσας-φράκτη Λευκάρων. Απο εκεί προχωρεί νότια 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 προχωρά νοτιοδυτικά κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου
μέχρι τα Λέυκαρα όπου και το σημείο αρχής. Η περιοχή είναι σηματοδοτημένη με σχετικές πινακίδες.
4. Περιοχή Παρσάτας –Λάγειας
Tο όριο της περιοχής αρχίζει από την Παρσάτα και προχωρεί βορειοδυτικά κατά μήκος του αγροτικού δρόμου προς
Λάγεια μέχρι την συνάντηση με τον ασφαλτόδρομο Λάγειας-Βάβλας παρά τη Λάγεια και στη συνέχεια προχωρεί
νοτιοανατολικά κατά μήκος τους ασφαλτόδρομου προς Βάβλα μέχρι τη συνάντηση με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί
στη Παρσάτα δίπλα από το κοινοτικό ντεπόζιτο Βάβλας . Από εκεί προχωρεί Νότια κατά μήκος του πιο πάνω
αγροτικού δρόμου μέχρι την Παρσάτα όπου και το σημείο αρχής.
Απαγορευμένη Περιοχή Σφαγείου Κοφίνου (τίθεται σε ισχύ από 1/3/2015)
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο του χωματόδρομου που βρίσκεται 3 μέτρα νότια από το δασικό ορόσημο
με αριθμό 50 του δάσους Σταυροβουνίου . Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου
μέχρι τη συμβολή του με τον χωματόδρομο Σφαγείο Κοφίνου –Πηγή του Βάτου σε απόσταση 200 περίπου μέτρων .
Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με το
χωματόδρομο του εκτροφείου της Υπηρεσίας Θήρας - Μεννόγειας . Από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες Χωλέρας και Πυθαροκόλυμπος μέχρι τη
συμβολή του με το χωματόδρομο που οδηγεί προς το σφαγείο Κοφίνου, βόρεια του δασικού ορόσημου 45 στην
τοποθεσία «Κοκκινόροτσος» .Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά
βόρεια από τα δασικά ορόσημα 46 και 49 μέχρι το σημείο αρχής. ( Η περιοχή θα είναι σηματοδοτημένη με σχετικές
πινακίδες)
Επαρχία Πάφου
1. Τσάδας
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Τσάδα και ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο προς την Άρμου που περνά
από την τοποθεσία «Πλακωτά» μέχρι το χωριό Άρμου.Από εκεί ακολουθεί το δρόμο που οδηγεί στο Μέσα Χωριό
μέχρι το Μέσα Χωριό. Ακολουθεί το δρόμο μέχρι το χωριό Μεσόγη και από εκεί μέχρι τη διασταύρωση του κύριου
δρόμου Πάφου-Τσάδας.Ακολουθεί τον κύριο δρόμο προς τη Τσάδα μέχρι τη Τσάδα που είναι και το σημείο αρχής.
5.

Σημείωση. Εξαιρούνται οι απαγορευμένες περιοχές.
Στρουμπιού (τίθεται σε ισχύ από 1/3/2015)
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Στρουμπί.Από εκεί τον κύριο δρόμο προς τη Τσάδα μέχρι τη συμβολή
του με το χωματόδρομο στην περιοχή Περισπωμένη.Ακολουθεί τον πιο πάνω χωματόδρομο που περνά από τις
τοποθεσίες Τζιερωνίτης-Βρυσιά-Τέρατσοι, μέχρι το αργάκι.Ακολούθως κατά μήκος του αργακιού μέχρι την
τοποθεσία Δκυό Μούττες.Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση το χωματόδρομο που περνά από την τοποθεσία Λάκκος
του Φράγκου, μέχρι τον κύριο δρόμο Κάθηκα – Στρουμπί στην τοποθεσία Μαραθόβουνος.Στη συνέχεια το κύριο
δρόμο μέχρι το Στρουμπί που είναι και το σημείο αρχής.
Σημείωση. Εξαιρούνται οι απαγορευμένες περιοχές.
3. Σαραμά (τίθεται σε ισχύ από 1/3/2015)
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.
4. Μεταλλείο Λίμνης(τίθεται σε ισχύ από 1/3/2015)
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τον υποσταθμό της ΑΗΚ στο μεταλλείο της Λίμνης, ακολουθεί με ανατολική
κατεύθυνση το σύνορο της απαγορευμένης περιοχής μέχρι τον κύριο δρόμο Πόλις Χρυσοχούς – Μακούντας, από
εκεί με νότια κατεύθυνση τον κύριο δρόμο Μακούντας – Κίνούσας μέχρι την διασταύρωση του με αγροτικό δρόμο
στην τοποθεσία ΄΄Αλωνούθκια΄΄ από εκεί με νοτιοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω
χωματόδρομου που περνά από την τοποθεσία «Ευλοημένη» μέχρι το σημείο αρχής στον υποσταθμό της ΑΗΚ.
5. Κούκλια (τίθεται σε ισχύ από 1/3/2015)
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη διασταύρωση του κύριου δρόμου Κούκλια – Αρχιμαντρίτα με το χωματόδρομο
αριστερά που οδηγεί προς το εξωκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου.Από εκεί ακολουθεί με βόρεια και ανατολική
κατεύθυνση το χωματόδρομο που περνά από τις ανεμογεννήτριες μέχρι τη διαστάυρωσή του με τον κύριο δρόμο
Κούκλια – Αρχιμαντρίτα.Ακολουθεί το δρόμο προς τα Κούκλια μέχρι τη διασταύρωση προς Άγιο Κωνσταντίνο που
είναι και το σημείο αρχής.
6. Λετύμπου (τίθεται σε ισχύ από 1/3/2015)
Η περιοχή αρχίζει από την τοποθεσία «Σκαλιά» στο χωριό Λετύμπου και ακλουθεί με ανατολική κατεύθυνση το
χωματόδρομο που οδηγεί στη τοποθεσία «Λούκκος» μέχρι τη συμβολή του με το αργάκι των Πιθαρκών.Από εκεί με
βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο στη τοποθεσία
Ασπρόκρεμμος. Από εκεί ακολουθεί με νότια κατεύθυνση το χωματόδρομο που οδηγεί στην τοποθεσία «σκαλιά»
όπου είναι και το σημείο αρχής.
7. Ακάμας (τίθεται σε ισχύ από 1/3/2015)
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.
8. Γαλαταριά(τίθεται σε ισχύ από 1/3/2015)
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Γαλαταριά.Ακολουθεί με νοτιοανατολική κατευθυνση τον
ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς τον ποταμό Ξερό μέχρι τη διασταύρωση του με το δρόμο δεξιά στην τοποθεσία
Κάμπος της Αρκόντισσας.Ακολουθεί τον πιο πάνω δρόμο που περνά από τις τοποθεσίες Πυρόβουνος και
Αξιόλουρος μέχρι το σταυροδρόμι στον κύριο δρόμο Πάφου – Γαλαταριάς.Ακολουθεί τον κύριο δρόμο μέχρι τη
Γαλαταριά που είναι και το σημείο αρχής.
9. Χολέτρια(τίθεται σε ισχύ από 1/3/2015)
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Χολέτρια και από εκεί ακολουθεί με νότια κατεύθυνση τον κύριο δρόμο
προς την Πάφο μέχρι τη διασταύρωση δεξιά με τον αγροτικό δρόμο (σύνορο απαγορευμένης περιοχής) που περνά
από την μάντρα του Αντώνη Λαζάρου. Ακολουθεί τον πιο πάνω δρόμο μέχρι το χωριό παλιά Χολέτρια και από εκεί
τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέχρι τα Χολέτρια που είναι και το σημείο αρχής.
Επαρχία Αμμοχώστου
1. Παραλίμνι (Κάππαρης)
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. Από εκεί κατά μήκος του χωμάτινου δρόμου των Ηνωμένων Εθνών και με δυτική κατεύθυνση
μέχρι το νοσοκομείο της Αμμοχώστου όπου είναι και το σημείο αρχής.
2. Παραλίμνι (Άγιος Παντελεήμων)
Η περιοχή αρχίζει από τον κυκλικό κόμβο Αγ. Παντελεήμων και με ανατολική κατεύθυνση μέχρι και
περιλαμβανομένης της περιοχής (Μελισσότρυπα) και με βόρεια κατεύθυνση μέχρι και περιλαμβανομένης της
περιοχής (Παπαρκάστερη) μέχρι τον κύριο δρόμο του Αγ. Μάμαντος. Από εκεί με δυτική κατεύθυνση μέχρι τον
κυκλοφοριακό κόμβο του Αγ. Παντελεήμων όπου είναι και το σημείο αρχής.
3. Λιοπετρίου (Ποταμός Λιοπετριού)
2.

Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του χωμάτινου δρόμου Ποταμού Λιοπετριού-Ξυλοφάγου με τον
ασφάλτινο δρόμο Λιοπετριού-Ποταμός Λιοπετριού (300 μέτρα νοτιοανατολικά της αερογέφυρας Λιοπετριού). Από
εκεί κατά μήκος του πιο πάνω ασφάλτινου δρόμου και στην συνέχεια του χωμάτινου δρόμου που περνά από το
λιμανάκι του ποταμού Λιοπετριού και το ξωκλήσι «Αγ. Γεωργίου» και με νοτιοανατολική κατεύθυνση σε απόσταση
1300 μέτρα όπου συμβάλει με χωμάτινο δρόμο όπου είναι και τα όρια των Βρετανικών Βάσεων. Από εκεί κατά μήκος
του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου που είναι παράλληλος με τα όρια των Βρετανικών Βάσεων και με δυτική
κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 1250 μέτρων. Από εκεί κατά μήκος του
χωμάτινου δρόμου και με βόρεια κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με τον χωμάτινο δρόμο Ξυλοφάγου-Ποταμού
Λιοπετριού. Από εκεί κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου και με ανατολική κατεύθυνση μέχρι την συμβολή
του με τον ασφάλτινο δρόμο Λιοπετριού - Ποταμού Λιοπετριού όπου είναι και το σημείο αρχής.
4. Αγία Νάπα –Σωτήρα -Λιοπέτρι
Το όριο της περιοχής ξεκινά από τον κυκλικό κόμβο , παρά τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας μες νότια
κατεύθυνση μέχρι τον κυκλικό κόμβο που οδηγεί στον αυτοκινητόδρομο Αμμοχώστου-Λάρνακας. Ακολούθως με
δυτική κατεύθυνση μέχρι τα όρια των βρετανικών Βάσεων με το χωριό Λιοπέτρι. Από εκεί με νότια κατεύθυνση
μέχρι το χωμάτινο δρόμο πριν τη θάλασσα. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση μέχρι τον ασφάλτινο δρόμο του
«Ποταμού» και στη συνέχεια με βόρεια κατεύθυνση. Ακολούθως ανατολικά και στη συνέχεια και πάλι νότια έτσι
ώστε να παρακάμπτεται το αλιευτικό καταφύγιο και στη συνέχεια
ανατολικά του καταφυγίου με ανατολική
κατεύθυνση μέχρι τη δυτική πλευρά του Υδροπάρκου Αγίας Νάπας. Στη συνέχεια από τη συμβολή του δρόμου
Αγίας Βαρβάρας –Αγίας Νάπας με τον αυτοκινητὀδρομο με νοτιοανατολική κατεύθυνση μέχρι τα διαμερίσματα Napa
Prince, ακολούθως βορειοανατολικά και στη συνέχεια με νότια κατεύθυνση , βορειοανατολικά του Δημοτικού
σχολείο μέχρι το σημείο αρχής.
5. Παραλίμνι
Το όριο της περιοχής , ο δρόμος που περνά μπροστά από το τέλος της οδού Ιπποκράτους με νοτιοδυτική
κατεύθυνση μέχρι την φάρμα Αρτυματά , ακολούθως κατά μήκος του ίδιου δρόμου με νότια κατεύθυνση μέχρι το
τέρμα του ασφαλτικού δρόμου που τέμνει το χωματόδρομο , ακολούθως με ανατολική κατεύθυνση μέχρι το κύριο
δρόμο Αγ.Νάπας – Παραλιμνίου , ακολούθως κατά μήκος του κύριου δρόμου με βόρεια κατεύθυνση μέχρι το τέλος
της οδού Ιπποκράτους, όπου και 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 Β
Η άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από τις 23 Ιανουαρίου 2015 μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2015, στις πιο κάτω
περιοχές:
Επαρχία Λευκωσίας
1. Καμπιά (απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου δυτικά του δρόμου προς Καπέδες)
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή της οδού Αγίου Γεωργίου της κοινότητας Καμπιών και του κύριου
δρόμου Λευκωσίας – Καμπιών - Καπέδων∙ από εκεί προχωρεί με νότια κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω
κύριου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του, σε απόσταση 1960 μέτρων, περίπου, με χωματόδρομο που οδηγεί στο
εγκαταλειμμένο μεταλλείο Καμπιών∙ από εκεί προχωρεί με νότια, δυτική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική κατεύθυνση,
κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά από τις τοποθεσίες «Καραολί» και «Κουντούρι», της
κοινότητας Καμπιών, μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωματόδρομο, σε απόσταση 2080 μέτρων, περίπου∙ από εκεί
με βόρεια, βορειοανατολική και βορειοδυτική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, που περνά
από τις τοποθεσίες «Αρκοελιούδι», «Αναθεματούρια» και «Εμαλός», μέχρι τη συμβολή του, σε απόσταση 1500
μέτρων περίπου, με χωματόδρομο που οδηγεί στην πιο πάνω κοινότητα∙ από εκεί συνεχίζει με βορειοανατολική και
νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου που περνά από το γεφύρι του ποταμού
Αγίου Ονουφρίου και το εστιατόριο «Ανεμώνες» και συνεχίζει ως οδός Αγίου Γεωργίου, περνώντας από τον αρχαίο
οικισμό Καμπιών, για να καταλήξει στο σημείο αρχής.
2. Απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου Κτηνοτροφικής περιοχής Αρεδιού (πίσω - ανατολικά) από τα πρατήρια καυσίμων
Αρεδιού)
Tο όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Aρεδιού και προχωρεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του
κύριου δρόμου Aρεδιού–Λευκωσία, μέχρι το σημείου που συναντά τον ποταμό “Kουτής”· από εκεί με νότια
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι το πιο μακρινό βόρειο σημείο του τεμαχίου αρ. 10 του
Kυβερνητικού Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XXX.41, το οποίο σημείο βρίσκεται πάνω σε αργάκι· από εκεί με νότια
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι το μονοπάτι που περνά από τις τοποθεσίες “Kαβαλλάρης” και
“Tάκκα”· από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω μονοπατιού μέχρι του σημείου που συναντά
το δρόμο Eπισκοπειό–Aρεδιού κοντά στην ανατολική γωνιά του τεμαχίου αρ. 812/3/3 του Kυβερνητικού
Xωρομετρικού Σχεδίου αρ. XXXIX.56· από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι το
σημείο αρχής.
3. Απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου υδατοφράκτη Βυζακιάς
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την συμβολή του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου –
Βυζακιάς και του κύριου δρόμου Κανναβιών – Βυζακιάς, στην τοποθεσία “Αθάσιν”∙ από εκεί προχωρεί με
βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Κανναβιών – Βυζακιάς μέχρι τη συμβολή του με
χωματόδρομο στην τοποθεσία “Περβόλι του Πρωτόπαπα”, σε απόσταση 650 μέτρων περίπου, κοντά στο φράκτη
της Βυζακιάς∙ από εκεί με νοτιοανατολική, βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω

χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με αντιπυρική λωρίδα, σε απόσταση 575 μέτρων περίπου, στην τοποθεσία
“Υψώματα Ξυντούς”∙ από εκεί με ανατολική, βορειοανατολική, βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της
πιο πάνω αντιπυρικής λωρίδας που περνά από την τοποθεσία “Ζυαρκά” και σταματά σε απόσταση 1300 μέτρων
περίπου, στην τοποθεσία “Ασπρόστρατα” όπου συμβάλλει με χωματόδρομο∙ από εκεί προχωρεί 2645 μέτρα
περίπου, με ανατολική, νοτιοανατολική, δυτική, νοτιοδυτική, δυτική, νότια και νοτιοανατολική κατεύθυνση, κατά
μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου, μέχρι τη συμβολή του με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αγίας Μαρίνας
Ξυλιάτου – Βυζακιάς, στην τοποθεσία “Πλακί” και “Βούναρος”∙ από εκεί συνεχίζει με βορειοδυτική, νοτιοδυτική, και
πάλι βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, μέχρι το σημείο αρχής.
4. Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου (απαγορευμένη)
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του χωματόδρομου Καπουρά – Ασίνου με τον χωματόδρομο που
οδηγεί στον Άγιο Γεώργιο (Καυκάλλου) παρά την υδατοδεξαμενή του Τμήματος Δασών νότια του ποταμού Μάλλα∙
από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του με άλλο
χωματόδρομο νότια και δίπλα από τον ποταμό Μάλλα σε απόσταση 1000 μέτρων περίπου∙ από εκεί με
νοτιοανατολική, δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι τη συμβολή του
με τον χωματόδρομο Καπουρά – Ασίνου στην τοποθεσία ″Διπλάερα″ και από εκεί με βόρεια, δυτική νοτιοδυτική,
βόρεια και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το σημείο αρχής.
5. 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 Τριμίκλινη - Άγιος Μάμας.
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του κυρίου δρόμου Λεμεσού –Πλατρών με το ασφαλτοστρωμένο
δρόμο που οδηγεί στη κοινότητα Πελενδριού. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω
ασφαλτοστρωμένου δρόμου μέχρι το αργάκι στην τοποθεσία Κελιά ,από εκεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά
μήκος του πιο πάνω αργακιού και ακολούθως σε ευθεία γραμμή μέχρι συναντήσεως του ασφαλτόδρομου Άγιος
Μάμας – Τριμίκλινη .Από εκεί με δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου μέχρι τη συμβολή
του με το κύριο δρόμο Λεμεσού –Πλατρών .Από εκεί με βόρια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κυρίου
δρόμου μέχρι το σημείο αρχής.
3. 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.
4. Περιοχή Άγιος Γεώργιος Αλαμάνου – Ακτή του Κυβερνήτη
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το εστιατόριο Άγιος Γεώργιος Αλαμάνου ,από εκεί με βόρεια κατεύθυνση κατά
μήκος του ασφαλτόδρομου που οδηγεί στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου μέχρι τη συμβολή νέου
χωματόδρομου που με ανατολική κατεύθυνση οδηγεί στην ακτή του Κυβερνήτη ,από εκεί ανατολικά κατά μήκος του
πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι συναντήσεως ασφαλτόδρομου που οδηγεί στο εστιατόριο Ακτή του Σωφρονίου από
εκεί με ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου μέχρι συναντήσεως
του πιο πάνω εστιατορίου και της ακτής. Από εκεί νοτιοδυτικά και δυτικά κατά μήκος της παραλίας μέχρι το σημείο
αρχής .
5. Περιοχή Μονατήρι Παναγίας Αμασγούς
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το γεφύρι που βρίσκετε στο ασφαλτόδρομο Μονάγρι μοναστήρι Παναγίας
Αμασγούς στο ποταμό Κούρρη . Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ποταμού μέχρι
συναντήσεως του αργακιού της Πέτρας (νότια σύνορα απαγορευμένης περιοχής Αμασγούς ). Από εκεί βορειοδυτικά
κατά μήκος του πιο πάνω αργακιού μέχρι τον ασφαλτόδρομο Λόφου – Άγιος Γεώργιος Συλίκους ,από εκεί με βόρεια
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω ασφαλτόδρομου μέχρι συναντήσεως του Αργακιού του Φτέρακα . Από εκεί με
νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πίο πάνω αγακιού μέχρι το σημείο αρχής .
6. Περιοχή Δορά
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το κοιμητήριο του χωριού Δορά , από εκεί νότια νοτιοδυτικά κατά μήκος του
κυρίου δρόμου προς τα Μούσερε και Αρχιμανδρίτα μέχρι την συμβολή χωματόδρομου στην τοποθεσία Στρόγγυλη
που οδηγεί στον ποταμό του Κιδασιού . Από εκεί βορειοδυτικά ,ανατολικά και βόρεια κατά μήκος του πιο πάνω
χωματόδρομου που περνά από τις τοποθεσίες Παλιάμπελι , Αλουπότρυπα ,Κονιά ,Αληθινή και Κάμπος μέχρι την
συμβολή του με χωματόδρομο κοντά στο υδραγωγείο στην τοποθεσία Κολολάμπιες .Από εκεί με νοτιοανατολική
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωματόδρομου μέχρι το κοιμητήριο του χωριού Δορά που είναι και το σημείο
αρχής.
7. Περιοχή Πισσουρίου
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την έξοδο που οδηγεί στο Κάτω Πισσούρι στον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού
Πάφου ,από εκεί νοτιοδυτικά κατά μήκος του ασφαλτόδρομου προς Κάτω Πισσούρι μέχρι συνάντησης του παλιού
δρόμου Λεμεσού – Πισσούρι – Πάφος από εκεί βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του παλιού δρόμου μέχρι

συναντήσεως του εστιατορίου Rantzo .Από εκεί βορειοδυτικά κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στον
αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου , από εκεί ανατολικά βορειανατολικά και νοτιοανατολικά κατά μήκος του πιο
πάνω αυτοκινητόδρομου μέχρι το σημείο αρχής.
Επαρχία Πάφου
1. Παραλιακή
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την Πέτρα του Ρωμιού και ακολουθεί με δυτική κατεύθυνση την παραλία μέχρι το
αργάκι της Άπης στην περιοχή Πότημα. Από εκεί το κύριο δρόμο Πέγειας-Πάφου μέχρι την Κισσόνεργα. Από το
κέντρο του χωριού Κισσόνεργα ακολουθεί το δρόμο που οδηγεί προς την Τάλα και περνά από το αντλιοστάσιο του
Τμήματος Υδάτων μέχρι την Τάλα. Από εκεί ακολουθεί τον κύριο δρόμο Τάλα – Τρεμιθούσα - Μεσόγη- Αναβαργός
μέχρι τον κυκλικό κόμβο του νέου αυτοκινητόδρομου. Ακολουθεί τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού μέχρι
την γέφυρα στην Πέτρα του Ρωμιού, από εκεί ακολουθεί το αργάκι μέχρι την Πέτρα του Ρωμιού που είναι και το
σημείο αρχής.
Σημείωση. Εξαιρούνται οι πιο κάτω περιοχές.
Η έκταση που περιλαμβάνεται μεταξύ των ποταμών Χα-ποτάμι – παραλία – ποταμός Ξερός –
Αυτοκινητόδρομος.
Η περιοχή της οποίας το όριο αρχίζει από τη συμβολή του Αυτοκινητόδρομου Πάφου-Λεμεσού με τη
Αερογέφυρα που οδηγεί στη βιομηχανική περιοχή Ανατολικού. Από εκεί με νότια κατεύθυνση ακλουθεί τον πιο
πάνω δρόμο που ενώνεται με τον παλιό δρόμο Λεμεσού-Πάφου.Ακολουθεί με δυτική κατεύθυνση τον πιο πάνω
δρόμο μέχρι τη διασταύρωση προς Αγία Μαρινούδα (σταθμός petrolinas).Ακολουθεί το δρόμο που περνά από
την Αγία Μαρινούδα μέχρι την Αερογέφυρα (παλαιός σκουπιδότοπος).Ακολουθεί το Αυτοκινητόδρομο μέχρι την
Αερογέφυρα Ανατολικού που είναι και το σημείο αρχής.
Το δάσος με ευκαλύπτους πλησίον του αεροδρομίου Πάφου.
2. Αγίας Βαρβάρας
Το όριο της περιοχής αρχίζει από την γέφυρα του νέου αυτοκινητόδρομου στο «Ανατολικό». Από εκεί ακολουθεί με
βόρεια κατεύθυνση τον χωματόδρομο που οδηγεί στην Μαραθούντα μέχρι την διασταύρωση του με τον δρόμο που
οδηγεί στην Αγία Βαρβάρα (δίπλα από την φάρμα Στουθοκάμηλων). Ακολουθεί τον πιο πάνω δρόμο προς Αγία
Βαρβάρα μέχρι τον ποταμό και στην συνέχεια τον δρόμο δίπλα από το κανάλι του αρδευτικού μέχρι τον νέο
αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού ακολουθεί τον αυτοκινητόδρομο προς Πάφο μέχρι την γέφυρα του Ανατολικού
που είναι και το σημείο αρχής.
3. Λάρας
Το όριο της περιοχής αρχίζει από το λιμανάκι του Αγίου Γεωργίου Πέγειας και ακολουθεί με βόρεια κατεύθυνση την
παραλία μέχρι το Αργάκι του Μιριλλή (μετά τη Λάρα).Ακολουθεί το πιο πάνω αργάκι μέχρι το δρόμο Αγίου
Γεωργίου-Λάρας.Στη συνέχεια ακολουθεί τον πιο πάνω δρόμο που περνά από τις τοποθεσίες«Λάρα τοξεύτρα,
Άσπρος ποταμός» μέχρι το λιμανάκι του Αγίου Γεωργίου Πέγειας που είναι και το σημείο αρχής.
4. Μαυροκόλυμπος
Το όριο της περιοχής αρχίζει από τη συμβολή του δρόμου που οδηγεί στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου με τον
κύριο δρόμο Πέγειας – Κισσόνεργας. Ακολουθεί το πιο πάνω δρόμο μέχρι τον πάγκο του φράγματος. Από εκεί με
νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πάγκου και ακολούθως με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του
φράγματος μέχρι το χωματόδρομο που οδηγεί στη μάντρα του Εγγλεζάκη και περνά από την περιοχή Βαθκιές.
Ακολουθεί το πιο πάνω χωματόδρομο μέχρι τη συμβολή του με το χωματόδρομο Τάλας – Λουτρά του Άδωνη. Από
εκεί ακολουθεί με νότια κατεύθυνση τον πιο πάνω χωματόδρομο που περνά από την τοποθεσία Ραχόκαμπος και
Σπηλιού μέχρι την Τάλα. Ακολούθως το δρόμο που οδηγεί στην Κισσόνεργα και περνά από τα αντλιοστάσια μέχρι
την Κισσόνεργα. Από εκεί ακολουθεί το κύριο δρόμο Κισσόνεργας – Πέγειας μέχρι το δρόμο που οδηγεί στο φράγμα
του Μαυροκόλυμπου που είναι και το σημείο αρχής.
Μέρος Γ
Η άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από την 1η Ιουλίου 2015 μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου 2015 σε όλες τις
περιοχές, εξαιρουμένων των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, όπως αυτές καθορίζονται με σχετικό διάταγμα που
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός και αν έχουν καθοριστεί ως επιτρεπόμενες περιοχές, για
άσκηση των κυνηγετικών σκύλων, σύμφωνα με το παρόν διάταγμα.
Μέρος Δ
Η άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από τις 21 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και την τελευταία Κυριακή (7 ημέρες)
πριν από την έναρξη του κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος (περίοδος κυνηγίου λαγού, πέρδικας και φραγκολίνας) του
2015, σε όλες τις περιοχές, εξαιρουμένων των πιο κάτω περιοχών:
Επαρχία Πάφου:
1. Η απαγορευμένη περιοχή περιμετρικά του μοναστηριού της Παναγίας Χρυσορογίατισσας.
2. Η απαγορευμένη περιοχή περιμετρικά του ΚΕΝ Πάφου.
3. Η έκταση που περιλαμβάνεται μεταξύ των ποταμών Χα-ποτάμι – παραλία – ποταμός Ξερός –
Αυτοκινητόδρομος.
4. Η περιοχή της οποίας το όριο αρχίζει από τη συμβολή του Αυτοκινητόδρομου Πάφου-Λεμεσού με τη
Αερογέφυρα που οδηγεί στη βιομηχανική περιοχή Ανατολικού. Από εκεί με νότια κατεύθυνση ακλουθεί τον πιο
πάνω δρόμο που ενώνεται με τον παλιό δρόμο Λεμεσού-Πάφου.Ακολουθεί με δυτική κατεύθυνση τον πιο πάνω
δρόμο μέχρι τη διασταύρωση προς Αγία Μαρινούδα (σταθμός petrolinas).Ακολουθεί το δρόμο που περνά από
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την Αγία Μαρινούδα μέχρι την Αερογέφυρα (παλαιός σκουπιδότοπος).Ακολουθεί το Αυτοκινητόδρομο μέχρι την
Αερογέφυρα Ανατολικού που είναι και το σημείο αρχής.
Η απαγορευμένη περιοχή των γκόλφ στο Χάποταμι.
Η απαγορευμένη περιοχή των γκόλφ στο Aphrodite Hills.
Η περιοχή του Δάσους των ευκαλύπτων ανατολικά του αεροδρομίου Πάφου.
Η απαγορευμένη περιοχή του μεταλλείου της λίμνης στην Πόλη Χρυσοχούς.

Μέρος Ε
Η άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από την έναρξη του κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος (περίοδος
κυνηγίου λαγού, πέρδικας και φραγκολίνας) του 2015 μέχρι και τη λήξη του κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος, σε όλες
τις περιοχές, εξαιρουμένων των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, όπως αυτές καθορίζονται με σχετικό διάταγμα που
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Σημείωση: Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Μερών Α, Β, Γ και Δ, η άσκηση των κυνηγετικών σκύλων
απαγορεύεται, εντός των επιτρεπόμενων περιοχών κυνηγίου, κατά τις ημέρες όπου επιτρέπεται η διεξαγωγή του
κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών
και Θηραμάτων Νόμων του 2003 - 2014.
Μέρος Στ
Σε καμία περιοχή δεν επιτρέπεται η άσκηση ή η κυκλοφορία σκύλων που χρησιμοποιούνται σε κυνοδρομίες των φυλών Γκρέι
Χάουντ, Άφχαν Χάουντ, Σαλούκι, Σλούκι, Μπάσεντζη, Μπορζόι, Γουίππετ, Ιτάλιαν Γκρέι Χάουντ ή άλλων παρόμοιων φυλών
πλην των ημερών, ωρών και περιοχών όπου επιτρέπεται το κυνήγι του επιδημητικού θηράματος∙
Μέρος Ζ
Σε καμία περιοχή και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται η ελεύθερη ή με επιτήρηση κυκλοφορία κυνηγετικών ή
και άλλων σκύλων ή και η άσκηση των κυνηγετικών ή και άλλων σκύλων από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου. Νοείται
ότι για σκοπούς περιπάτου, σε δρόμους, επιτρέπεται η κυκλοφορία σκύλων όταν είναι δεμένοι με λουρί και ελέγχονται από
τον ιδιοκτήτη τους.
Μέρος Η
Κατά την περίοδο κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος (περίοδος κυνηγίου λαγού, πέρδικας και φραγκολίνας) δεν
επιτρέπεται η ελεύθερη ή με επιτήρηση κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων, για σκοπούς καταδίωξης θηράματος εντός όλων
των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51 των περί Προστασίας
και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 – 2014.
Μέρος Θ
Οι ποιμένες ή κτηνοτρόφοι κατά τη βόσκηση των ποιμνίων τους και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δύναται να συνοδεύονται
από αριθμό σκύλων, με σκοπό να βοηθούν τον ποιμένα κατά τη βόσκηση των ποιμνίων του, σύμφωνα με την πιο κάτω
αναλογία:
i. Ποίμνιο αποτελούμενο μέχρι 100 ζώα
- μέχρι δύο (2) σκύλους
ii. Ποίμνιο αποτελούμενο από 101 μέχρι 200 ζώα
- μέχρι τέσσερις (4) σκύλους
iii. Ποίμνιο αποτελούμενο από περισσότερα από 200 ζώα - όχι πέραν των έξι (6) σκύλων.
Νοείται ότι απαγορεύεται, σε ποιμένες ή κτηνοτρόφους να συνοδεύονται κατά τη βόσκηση των ποιμνίων ή των ζώων τους,
από σκύλους φυλών:
που χρησιμοποιούνται σε κυνοδρομίες όπως αυτές περιγράφονται στο Μέρος Ε πιο πάνω
που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πλην της βόσκησης των ποιμνίων τους.
Όροι:
1. Η άσκηση των κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται σε ακτίνα 150 μέτρων από κατοικημένες περιοχές.
2. Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς σε δασικές ή ιδιωτικές περιοχές.
3. Απαγορεύεται η άσκηση των κυνηγετικών σκύλων εντός γεωργικών καλλιεργειών (αθέριστων σιτηρών – λαχανικών
- περβόλια κλπ) ή και η πρόκληση ζημίας.
4. Η άσκηση των κυνηγετικών σκύλων θα γίνεται τηρουμένων των περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών
και Θηραμάτων Νόμων και του περί Ευημερίας των Ζώων Νόμου.
5. Η μεταφορά των κυνηγετικών σκύλων εντός μεταφορικών μέσων, από και προς τους χώρους άσκησης, θα πρέπει
να γίνεται εντός ειδικά διαμορφωμένων κλουβιών έτσι ώστε:
οι σκύλοι να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και τις ρυπογόνες εκπομπές των μέσων μεταφοράς,
να μην κινούνται ελεύθερα εντός των μέσων μεταφοράς
η είσοδος και η έξοδος των σκύλων από τα μέσα μεταφοράς να είναι ελεγχόμενη από τον ιδιοκτήτη ή το συνοδό
των σκύλων:

(ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΡΟΥ)
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας
και Πανίδας

