
 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2003 - 2021 
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 – 2021 καθορίζω ότι 
το κυνήγι των επιπρόσθετων εξορμήσεων, για κυνήγι μπεκάτσας με ή χωρίς τη συνοδεία σκύλου, θα επιτρέπεται τις 
Τρίτες και τα Σάββατα από 4/1/2022 μέχρι 19/2/2022 συμπεριλαμβανομένων, κατά τις ώρες από τις 08:00 μέχρι τις 
15:00, στις περιοχές που περιγράφονται πιο κάτω, για τους κυνηγούς που έχουν εκδώσει άδεια κυνηγίου μπεκάτσας με 
τη συνοδεία μέχρι δύο σκύλων, υπό τους όρους που φαίνονται στο τέλος του παρόντος διατάγματος.  

Περιοχές: 
1. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Κακοπετριά. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου 

Κακοπετριάς - Καρβουνά μέχρι την συμβολή του με το δρόμο προς Σπήλια. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση 
κατά μήκος του δρόμου Κακοπετριάς – Σπήλια, μέχρι το χωριό Σπήλια. Από εκεί με ανατολική και στη συνέχει 
νότια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Σπήλια – Κυπερούντας μέχρι την Κυπερούντα. Από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Κυπερούντας – Καρβουνά μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο 
Καρβουνά – Αμιάντου. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι τον 
Αμίαντο. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Αμιάντου – Πλατρών (Μέσα Ποταμός) 
μέχρι τη συμβολή του με ασφαλτοστρωμένο αρχικά και μετά χωματόδρομου που οδηγεί στο Ψηλό Δέντρο 
(Πλάτρες), και που περνά από το Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στο Μέσα Ποταμό. Από το Ψηλό Δέντρο με 
βόρεια και βορειοδυτική κατεύθυνση και κατά μήκος του δρόμου Πλατρών - Τροόδους μέχρι την συμβολή του  
με το δρόμο Πλατρών – Προδρόμου. Από εκεί με βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
που περνά από το Μοναστήρι της Τροοδίτισσας μέχρι το χωριό Πρόδρομος. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση 
κατά μήκος του δρόμου Προδρόμου – Πεδουλά – Καλοπαναγιώτη μέχρι τον Καλοπαναγιώτη. Από εκεί με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση μέσω του χωμάτινου δρόμου που οδηγεί διά μέσου της εκκλησίας Αγ. Ιωάννη 
Λαμπαδιστή, τοποθεσία Σταυρούλια, μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Πεδουλά - Κακοπετριάς. Από 
εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι την Κακοπετριά που είναι και το σημείο 
αρχής. 

2. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Βυζακιά. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου 
Βυζακιάς – Κανναβιών μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο Αγίου Γεωργίου Καυκάλου – Ξυλιάτου. Από εκεί με 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο Ξυλιάτου  - 
Λαγουδερών. Από εκεί με νότια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με το 
δρόμο Λαγουδερών – Σαράντι - Σπηλιών. Από εκεί με  δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου 
μέχρι το χωριό Σπήλια. Από εκεί με βορειοδυτική και στη συνέχεια βόρεια κατεύθυνση και κατά μήκος του 
δρόμου Σπηλιών – Αγίου Θεοδώρου μέχρι το χωριό Άγιος Θεόδωρος. Από εκεί με βορειοανατολική και στη 
συνέχεια ανατολική και νοτιοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του χωμάτινου δασικού δρόμου Αγίου 
Θεοδώρου –  Νικηταρίου, που περνά νότια της τοποθεσίας «Μάνδρες» μέχρι το χωριό Νικητάρι. Από εκεί με 
ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Νικηταρίου – Βυζακιάς μέχρι τη Βυζακιά που είναι και το σημείο 
αρχής. 

3. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το χωριό Πέρα Ορεινής. Από εκεί με νοτιοανατολική και στη συνέχεια νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του κύριου δρόμου Πέρα Ορεινής – Καμπιά – Καπέδων μέχρι το χωριό Καπέδες. Από 
εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Καπέδων – Λυθροδόντα (που καταλήγει παρά το κέντρο 
Λυσόραμα) μέχρι τη συμβολή του χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 1.900 μέτρων περίπου παρά την τοποθεσία 
«Τερέθκια». Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του χωμάτινου δρόμου και στη συνέχεια 
αντιπυρικής ζώνης μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο Λυθροδόντα – Μάντρα του Καμπιού. Από εκεί με δυτική 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω δρόμου μέχρι τη συμβολή του με χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 5750 
μέτρων περίπου. Από εκεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη 
συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε απόσταση 2970 μέτρων περίπου. Από εκεί με βορειοδυτική, 
νοτιοδυτική, βόρεια, ανατολική και στη συνέχεια βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου 
δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον δρόμο Καπέδες – Μαχαιρά. Από εκεί με νοτιοδυτική, νότια και στη 
συνέχεια δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Καπέδων - Μαχαιρά - Λαζανιά μέχρι τη συμβολή του με 
χωμάτινο δρόμο που απέχει, απόσταση 2500 μέτρων περίπου, από  την Ιερά Μονή Μαχαιρά. Από εκεί με νότια 
κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω χωμάτινου δρόμου μέχρι τη συμβολή του με άλλο χωμάτινο δρόμο σε 
απόσταση 1900 μέτρων περίπου. Από εκεί με βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω 
χωμάτινου δρόμου, μέχρι τη συμβολή του με τον κύριο δρόμο Γουρρίου -  Λαζανιάς. Από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του πιο πάνω κύριου δρόμου μέχρι το χωριό Λαζανιά.  Από εκεί με 
βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Λαζανιάς – Φιλανίου – Πολιτικού μέχρι το χωριό Πολιτικό. 
Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος του δρόμου Πολιτικού – Πέρα Ορεινής μέχρι τα Πέρα Ορεινής 
που είναι και το σημείο αρχής.     

 
Όροι  

1. Στις περιοχές και κατά τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται πιο πάνω μπορούν να εξορμήσουν μόνο οι κυνηγοί 
που έχουν ανανεωμένη άδεια κυνηγίου και έχουν εν ισχύ άδεια, για κυνήγι μπεκάτσας (επιπρόσθετες εξορμήσεις). 

2. Στις επιπρόσθετες εξορμήσεις, για κυνήγι μπεκάτσας, ο κάθε κυνηγός θα μπορεί να συνοδεύεται από μέχρι δύο 
σκύλους για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια χρήσης τους για κυνήγι μπεκάτσας, βάσει του αριθμού σήμανσης τους.  

3. Εντός των περιοχών που περιγράφονται πιο πάνω και κατά τις ημέρες και ώρες που επιτρέπεται το κυνήγι 
μπεκάτσας, η μεταφορά κυνηγετικών όπλων επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα που είναι αδειούχα για το κυνήγι 
μπεκάτσας.  



4. Εντός των περιοχών που περιγράφονται πιο πάνω και κατά τις ημέρες και ώρες που επιτρέπεται το κυνήγι 
μπεκάτσας, 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 μπεκάτσας και έχουν εκδώσει άδεια κυνηγίου 
μπεκάτσας με σκύλο για τον κάθε σκύλο που μεταφέρουν ή χρησιμοποιούν. 

5. Εντός των περιοχών που περιγράφονται πιο πάνω και κατά τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται, επιτρέπεται μόνο 
το κυνήγι μπεκάτσας. Η καταδίωξη, ο πυροβολισμός, η θήρευση και η κατοχή οποιουδήποτε άλλου είδους εκτός 
από μπεκάτσα απαγορεύεται.  

6. Κανένα πρόσωπο δε μεταφέρει οποιοδήποτε κυνηγετικό όπλο αποσυναρμολογημένο μέσα σε θήκη, εντός ή επί 
οποιουδήποτε οχήματος εντός αγροτικών δρόμων ή μη ασφαλτοστρωμένων δρόμων εντός των πιο πάνω περιοχών 
εκτός και αν είναι κάτοχος άδειας κυνηγίου μπεκάτσας όπου η μεταφορά κυνηγετικού όπλου επιτρέπεται σαράντα 
πέντε (45) λεπτά πριν και σαράντα πέντε (45) λεπτά μετά τις ώρες που επιτρέπεται το κυνήγι της μπεκάτσας.  

7. Οι κάτοχοι άδειας κυνηγίου μπεκάτσας κατά τη διάρκεια των κυνηγετικών τους εξορμήσεων θα πρέπει να φέρουν 
καπέλο σε χρώμα «κυνηγετικό πορτοκαλί» ή τουλάχιστο 30% του σώματός τους να είναι καλυμμένο με «κυνηγετικό 
πορτοκαλί» 

8. Oι κυνηγοί που θα εξορμήσουν θα πρέπει να έχουν πάντοτε μαζί τους την άδεια κυνηγίου τους, την άδεια κατοχής 
του κυνηγετικού όπλου και το δελτίο ταυτότητας τους. 

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

των σκύλων. 
10. Το κυνήγι απαγορεύεται: 

• Εντός των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου 

• Εντός των προσωρινά απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται στο περί 
Προσωρινών Απαγορευμένων Περιοχών Κυνηγίου, Διάταγμα του 2021. 

• Εντός των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 50 
των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 - 2021. 

• Σε ακτίνα 200 μέτρων από αυτοκινητόδρομους και σε ακτίνα 100 μέτρων από κύριους δρόμους.   
 

……………………………. 
 

Έγινε την 20 Δεκεμβρίου 2021.            
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     (ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΡΟΥ) 

                                                                                        Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας                                                          


