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Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα εφημερίδων και επιστολές που 

στάλθηκαν από κυνηγετικούς συλλόγους στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την 

απελευθέρωση θηραμάτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για σκοπούς 

κυνηγίου, το Ταμείο Θήρας επιθυμεί να διευκρινίσει τα πιο κάτω: 

1. Στο άρθρο 59 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής «… για σκοπούς 

προστασίας της βιοποικιλότητας και ανάσχεσης της απώλειας της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας της Κύπρου και των ενδιαιτημάτων της, καθώς και για 

σκοπούς ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας και πρόληψης μετάδοσης 

ασθενειών στην άγρια πανίδα, απαγορεύεται η εισαγωγή, η εξαγωγή, η κατοχή 

και η πώληση ζωντανών ατόμων των ειδών και των υποειδών της άγριας 

πανίδας που είναι εκτρεφόμενα ή έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία.  

(4)Εξαιρούνται από τις διατάξεις του εδαφίου (3): 

(στ) νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι συμβαλλόμενα με το Ταμείο Θήρας για 

την εκτροφή, εμπορία και παραγωγή εκτρεφόμενων ειδών της άγριας πανίδας, 

ύστερα από την παραχώρηση σχετικής γραπτής άδειας από τον προϊστάμενο και 

σύμφωνα με όρους που αναφέρονται στην άδεια αυτή· 

(ζ) ) πρόσωπα στα οποία, μετά από αίτησή τους, τους παραχωρείται σχετική 

γραπτή άδεια από τον προϊστάμενο, με βάση Κανονισμούς που εκδίδονται 

σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.  Οι Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν τα είδη 

για τα οποία θα παραχωρείται άδεια, το είδος των εγκαταστάσεων, τον τρόπο 

σήμανσης των ζώων, τα είδη για τα οποία θα επιτρέπεται η εμπορία, τον τρόπο 

εμπορίας, το τέλος της άδειας, καθώς και τους λόγους ανάκλησης της άδειας:..» 



 

 

2. Από τις πιο πάνω σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας διαφαίνεται ότι η 

κατοχή ειδών άγριας πανίδας απαγορεύεται, εκτός και αν κατέχονται από 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμβαλλόμενα με το Ταμείο Θήρας, για 

σκοπούς εκτροφής και παραγωγής θηραμάτων. Επίσης δύναται να 

παραχωρηθεί άδεια κατοχής ειδών άγριας πανίδας σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα των οποίων έχει παραχωρηθεί άδεια κατοχής ειδών άγριας 

πανίδας κατόπιν Κανονισμών. Εδώ επισημαίνεται ότι οι εν λόγω 

κανονισμοί  βρίσκονται στο στάδιο της σύστασης τους και ως εκ τούτου 

δεν είναι δυνατό να παραχωρηθούν προς το παρόν τέτοιες άδειες. 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 60 «(1) Πρόσωπο το οποίο απελευθερώνει στο φυσικό 

περιβάλλον θηράματα ή και θηραματικά εκτρεφόμενα είδη της άγριας πανίδας 

χωρίς την άδεια του προϊσταμένου είναι ένοχο αδικήματος. 

(2) Πρόσωπο το οποίο απελευθερώνει στο φυσικό περιβάλλον γηγενή ή μη τοπικά 

είδη άγριας πανίδας ή και εκτρεφόμενα είδη της άγριας πανίδας που δεν είναι 

θηραματικά χωρίς την άδεια του προϊσταμένου και τη σύμφωνη γνώμη της 

Επιστημονικής Επιτροπής είναι ένοχο αδικήματος. 

(3) (α) Καμία άδεια δε χορηγείται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και/ή 

(2), σε περίπτωση που η χορήγησή της δύναται να προξενήσει βλάβη στην τοπική 

χλωρίδα και/ή πανίδα. 

(β) Προς το σκοπό της εξακρίβωσης κατά πόσο η χορήγηση άδειας δυνάμει των 

διατάξεων των εδαφίων (1) και/ ή (2) δύναται να προξενήσει βλάβη στην τοπική 

χλωρίδα και/ ή πανίδα ο προϊστάμενος συμβουλεύεται σχετικά την Επιτροπή. 

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τα άτομα εκτρεφόμενων 

ειδών της άγριας πανίδας θεωρούνται ως μέρος της άγριας πανίδας, μετά την 

απελευθέρωσή τους στο φυσικό περιβάλλον δυνάμει των προνοιών του παρόντος 

άρθρου. 

δηλ. ο Προιστάμενος του Ταμείου Θήρας δύναται να παραχωρήσει άδεια για 

απελευθέρωση ειδών της άγριας πανίδας, στο φυσικό περιβάλλον, εφόσον έχει 

λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής και συμβουλευθεί 

σχετικά την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει της σχετικής νομοθεσίας στην 

περίπτωση που ο Προϊστάμενος, λάβει όλα τα πιο πάνω, τότε και μόνο δύναται 



 

 

να παραχωρήσει άδεια για απελευθέρωση ειδών άγριας πανίδας, στο φυσικό 

περιβάλλον.   

4. Επιπρόσθετα των πιο πάνω ο Περί Ευημερίας των Ζωών Νόμος 

απαγορεύει την απελευθέρωση ζώων, στο φυσικό περιβάλλον, των 

οποίων η επιβίωση εξαρτάται από την ανθρώπινη φροντίδα.  

Συνοψίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω η Υπηρεσία μας 

πληροφορεί το κοινό ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει σε κανένα την απελευθέρωση  

ειδών θηραμάτων, στο φυσικό περιβάλλον, για σκοπούς κυνηγίου, κατά την 

περίοδο όπου επιτρέπεται το κυνήγι του υπό απελευθέρωση είδους. Επίσης 

σημειώνεται ότι ακόμα και να παρεχόταν αυτή η δυνατότητα από την νομοθεσία, 

η Υπηρεσία μας δεν θα παραχωρούσε τέτοιες άδειες αφού τέτοιες πρακτικές 

κυνηγίου, δεν έχουν σχέση με το παραδοσιακό κυνήγι στην Κύπρο, ελλοχεύει ο 

κίνδυνος για τη δημιουργία ιδιωτικού κυνηγίου στην χώρα μας καθώς και για 

πολλούς άλλους λόγους. 
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