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Αρ. 4350, 3.8.2012 

129(Ι)/2012 

  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

 
 

152 (Ι) του 2003 
256 (Ι) του 2004 
81 (Ι) του 2005 

151 (Ι) του 2006 
15 (Ι) του 2008 
5 (Ι) του 2009. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως o περί Προστασίας και Διαχείρισης 

Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα 

διαβάζεται μαζί  με τους περί  Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων 

Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του 2003 έως 2009 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι  περί Προστασίας και Διαχείρισης 

Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμοι του 2003 έως 2012. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 
 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

α) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «θηροφύλακας», μετά 

τις λέξεις «διορίστηκε θηροφύλακας» (πρώτη γραμμή), των 

ακόλουθων λέξεων «ή λειτουργός του Ταμείου Θήρας,»· 

 

β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα» σημαίνει τις 

διαφορετικές δομές με τις οποίες εκφράζεται η ζωή στα 

διαφορετικά επίπεδα οργάνωσής της, από το γενετικό, το 

επίπεδο των ειδών, το επίπεδο των οικοσυστημάτων, μέχρι το 

επίπεδο του τοπίου, όπου κι αν βρίσκονται αυτές οι δομές, 
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184(Ι) του 2002 
137(Ι) του 2005. 

δηλαδή στην ξηρά, στο νερό ή στον αέρα, καθώς και τον τρόπο 

έκφρασης αυτής της ποικιλίας σε χωρική και χρονική κλίμακα.». 

 

«είδη μη γηγενούς άγριας πανίδας» σημαίνει τα είδη των άγριων 

ζώων που δεν απαντώνται εκ φύσεώς τους στα όρια της 

Δημοκρατίας, αλλά ζουν εκ φύσεώς τους σε άγρια κατάσταση, 

συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων των ειδών των άγριων 

ζώων που είναι εκτρεφόμενα ή έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία»· 

 

«εκτρεφόμενα είδη της άγριας πανίδας» σημαίνει τα είδη της 

άγριας πανίδας που έχουν γεννηθεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας 

από εκτρεφόμενους γονείς και φέρουν σήμανση. 

 

«ιδιοκτήτης σκύλου» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό 

το άρθρο 2 του περί Σκύλων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

  

 «κυνηγετικός σκύλος» σημαίνει σκύλο οποιασδήποτε φυλής, που 

δύναται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς κυνηγίου· 

  

 
 

184(Ι) του 2002 
137(Ι) του 2005. 

«σκύλος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 

2 του περί Σκύλων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται· 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«υποείδος» σημαίνει το σύνολο των οργανισμών φαινοτυπικά 

όμοιων πληθυσμών, που διακρίνονται γενετικά, που μπορεί να 

διακρίνονται μορφολογικά, από άλλους του ίδιου είδους και 

εξαπλώνονται σε τμήμα της συνολικής γεωγραφικής εμφάνισης 

του είδους ή είναι απομονωμένα γεωγραφικά· 

 

«ξενικό είδος» σημαίνει το είδος ζώου, που εισάγεται, εκούσια ή 

ακούσια,   από τον άνθρωπο, σε περιοχές εκτός του ιστορικά 
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γνωστού εύρους εξάπλωσής του· 

 

«ξενικό-εισβλητικό είδος» σημαίνει το είδος ζώου, που εισάγεται, 

εκούσια ή ακούσια, από τον άνθρωπο, σε περιοχές εκτός του 

ιστορικά γνωστού εύρους εξάπλωσής του και το οποίο, 

επεκτεινόμενο μέσω της διασποράς, εγκαθιστά πληθυσμούς, 

μακριά από το σημείο της πρώτης εισαγωγής του σε φυσικά ή 

ημι-φυσικά οικοσυστήματα, επηρεάζοντας αρνητικά τη δομή και 

λειτουργία τους· 

 

«οικοσύστημα ή ενδιαίτημα ενός είδους» σημαίνει το περιβάλλον, 

οριζόμενο από βιολογικούς και μη βιολογικούς χαρακτηριστικούς 

παράγοντες, στο οποίο ζει το είδος σε ένα από τα στάδια του 

βιολογικού του κύκλου·  

  

 γ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «κυνηγετικό όπλο» 

από τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

  

 

 

 

113(Ι) του 2004 
91(Ι) του 2005 
56(Ι) του 2007 
32(Ι) του 2011 

178(Ι) του 2011. 

«κυνηγετικό όπλο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό 

το σημείο Ι, της Κατηγορίας Δ, του Παραρτήματος Ι του περί 

Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

  

 

 
 
 
 

113(Ι) του 2004 
91(Ι) του 2005 
56(Ι) του 2007 
32(Ι) του 2011 

178(Ι) του 2011. 

(δ) με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «πυροβόλο όπλο» 

των λέξεων «των περί Πυροβόλων Όπλων Νόμων του 1974 έως 

2000» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) από τις λέξεις «του περί 

Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται»· και 
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 (ε) με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «διευθυντής» των 

λέξεων «της Υπηρεσίας» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «του 

Τμήματος». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του 
βασικού νόμου.  

 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το τέλος της παραγράφου (δ) αυτού, αφού 

αντικατασταθεί η στο τέλος της τελεία με άνω τελεία, της ακόλουθης 

νέας παραγράφου (ε): 

  

 «(ε) η προστασία της βιοποικιλότητας και η ανάσχεση της απώλειας 

της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων, της άγριας χλωρίδας 

και πανίδας της Κύπρου, καθώς και η πρόληψη μετάδοσης 

ασθενειών στην άγρια πανίδα.». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 15 του 
βασικού νόμου.  
 

4. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο 

εδάφιο (7) αυτού, αφού διαγραφεί η στο τέλος του τελεία, μετά τις 

λέξεις «ένοχο αδικήματος» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) των 

ακόλουθων λέξεων: 

 

«και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 

τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 27 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 27 του βασικού  νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  

 (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος της παραγράφου (ε) 

του εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης επιφύλαξης, αφού 

αντικατασταθεί η στο τέλος του τελεία με διπλή τελεία: 
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 «Νοείται ότι, το θήραμα που θηρεύεται από κάτοχο άδειας 

κυνηγίου πρέπει να θανατώνεται άμεσα, έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η περαιτέρω ταλαιπωρία του·»· 

  

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος της πιο πάνω 

επιφύλαξης, των ακόλουθων νέων παραγράφων (στ), (ζ), (η), 

(θ), (ι) και (κ): 

  

 «(στ) καθορίζει τον αριθμό των σκύλων, που ο κάτοχος άδειας 

κυνηγίου δύναται να εκπαιδεύει· 

  

 (ζ) καθορίζει περιοχές, ώρες και περιόδους κατά τις οποίες οι 

ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων δύνανται να μεταφέρουν 

τους σκύλους τους για άσκηση, νοουμένου ότι είναι 

κάτοχοι άδειας κυνηγίου δυνάμει του άρθρου 31· 

  

 (η) απαγορεύει στις περιοχές άσκησης κυνηγετικών σκύλων 

την άσκηση ή την κυκλοφορία σκύλων που 

χρησιμοποιούνται σε κυνοδρομίες των φυλών Γκρέι 

Χάουντ, Άφχαν Χάουντ, Σαλούκι, Σλούκι, Μπάσεντζη, 

Μπορζόι, Γουίππετ, Ιτάλιαν Γκρέι Χάουντ ή άλλων 

παρόμοιων φυλών· 

  

 (θ) απαγορεύει σε όλες τις επιτρεπόμενες ή απαγορευμένες 

περιοχές κυνηγίου και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου 

την ελεύθερη ή με επιτήρηση κυκλοφορία κυνηγετικών ή 

και άλλων σκύλων ή και την άσκηση των κυνηγετικών ή 

και άλλων σκύλων από τη δύση μέχρι την ανατολή του 

ηλίου, εκτός και αν οι σκύλοι είναι δεμένοι με λουρί και 

ελέγχονται από τον ιδιοκτήτη τους · 
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 (ι) απαγορεύει την ελεύθερη ή με επιτήρηση κυκλοφορία 

κυνηγετικών σκύλων εντός απαγορευμένων περιοχών 

κυνηγίου, για σκοπούς καταδίωξης θηράματος, κατά την 

περίοδο κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται στον παρόντα 

Νόμο, εκτός και αν έχουν καθοριστεί ως περιοχές 

άσκησης σύμφωνα με την παράγραφο (ζ) του παρόντος 

εδαφίου· 

  

 (κ) καθορίζει τον αριθμό των σκύλων, που δύναται να 

συνοδεύουν ένα ποιμένα ή κτηνοτρόφο κατά τη βόσκηση 

των ποιμνίων ή των ζώων του, σε όλες τις περιοχές καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους,  αναλόγως του αριθμού των 

ζώων που διαθέτει ένας ποιμένας ή κτηνοτρόφος: 

  

   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 στην παράγραφο (η) ανωτέρω.»· 

  

 (γ) με τη διαγραφή στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις 

«των παραγράφων (β),(δ)» (δεύτερη γραμμή) της λέξης «και» 

και με την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων «(ε),(στ), (ζ), 

(η), (θ), (ι) και (κ)»·  

  

 (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (3) αυτού, 

των ακόλουθων νέων εδαφίων (4) (5) και (6): 

 

 «(4) Οι κυνηγετικοί σκύλοι μεταφέρονται από τα μέσα 

μεταφοράς εντός ειδικά διαμορφωμένων κλουβιών έτσι ώστε: 
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 (α) να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και τις 

ρυπογόνες εκπομπές των μέσων μεταφοράς, 

  

 (β) να μην κινούνται ελεύθερα εντός των μέσων μεταφοράς, 

  

 (γ) η είσοδος και η έξοδος των σκύλων από τα μέσα 

μεταφοράς να είναι ελεγχόμενη από τον ιδιοκτήτη ή το 

συνοδό των σκύλων: 

  

   Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου ισχύουν 

και για τη μεταφορά όλων των άλλων ειδών σκύλων σε 

αγροτικούς ή μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους. 

  

 (5) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (4) 

ανωτέρω είναι ένοχο αδικήματος. 

  

 
 

184(Ι) του 2002 
137(Ι) του 2005. 

(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 

τηρουμένων των διατάξεων του περί Σκύλων Νόμου, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 31 του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 31 του βασικού  νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

  

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«πρόσωπο» (πρώτη γραμμή), των ακόλουθων λέξεων «με ή 

χωρίς τη συνοδεία σκύλου ή σκύλων»· 

  

 
 
 
 
Παράρτημα VII. 

(β) με τη διαγραφή στο εδάφιο (3) αυτού, των λέξεων «τουλάχιστον 

ένα μήνα» (δεύτερη γραμμή), και με την προσθήκη αμέσως μετά 

τις λέξεις «Παραρτήματος VII» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων και 

«επισυνάπτοντας μία πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου» και 
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τέλος με την αντικατάσταση της λέξης «καταβάλλοντος» (τέταρτη 

γραμμή) με τη λέξη «καταβάλλοντας»· 

  

 (γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού και την προσθήκη, 

αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (3) αυτού, των ακόλουθων 

νέων εδαφίων (4), (5) και (6): 

  

 «(4) Απαγορεύεται η άσκηση σκύλου στις περιοχές που 

καθορίζονται στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27 

και  η διεξαγωγή κυνηγίου με τη συνοδεία σκύλου, εκτός εάν ο 

ιδιοκτήτης του είναι κάτοχος άδειας κυνηγίου. 

   

113 (Ι) του 2004 
91 (Ι) του 2005 
56 (Ι)του 2007 
32(Ι)του 2011 

178(Ι) του 2011. 
 

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Πυροβόλων και Μη 

Πυροβόλων Όπλων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται 

ή αντικαθίσταται, πρόσωπο που κατέχει άδεια κυνηγίου ξένης 

χώρας δύναται να του παραχωρηθεί από την αρμόδια αρχή 

πρώτη άδεια κυνηγίου στην Κύπρο, νοουμένου ότι: 

  

 (α) η άδεια κυνηγίου της χώρας που κατέχει αποδεικνύει 

επιτυχία σε γραπτές ή/και πρακτικές εξετάσεις της 

χώρας απόκτησής της· 

  

 
 
Παράρτημα VII, 
Τύπος Ι. 
Παράρτημα VIII. 

(β) υποβάλλει στον υπουργό αίτηση στον Τύπο I του 

Παραρτήματος VII, καταβάλλοντας το τέλος που 

καθορίζεται στο Παράρτημα VIII, μαζί με τα 

απαιτούμενα πιο κάτω αποδεικτικά στοιχεία: 

 

 i. μία πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου· 

  

 ii. μία φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας, για 

Κύπριους επαναπατριζόμενους ή για μη Κύπριο 



Ε.Ε., Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, 27.7.2012  129(Ι)/2012 

 

μια φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του 

διαβατηρίου με όλα τα στοιχεία του αιτητή· 

  

 iii. πλήρη διεύθυνση του χώρου διαμονής του· 

  

 iv. μία φωτοτυπία της άδειας κυνηγίου που κατέχει· 

  

 v. επίσημη μετάφραση της άδειας κυνηγίου που 

κατέχει και του πιστοποιητικού ή οποιοδήποτε 

άλλο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι η 

άδεια κυνηγίου του αποκτήθηκε μετά από 

επιτυχία σε  γραπτές εξετάσεις ή και πρακτικές 

στη χώρα έκδοσής της· 

  

 vi. βεβαίωση από εγγεγραμμένο ιατρό, με την οποία 

βεβαιώνεται η σωματική και πνευματική 

ικανότητά του για άσκηση κυνηγίου· 

  

 (γ) πιστοποιητικό επιτυχίας σε προφορική εξέταση που 

διεξάγεται από τον προϊστάμενο ή εκπρόσωπό του, 

νοουμένου ότι έχει καταβληθεί το τέλος της 

προφορικής εξέτασης που καθορίζεται στο 

Παράρτημα VΙΙΙ. 

  

 (6) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου είναι ένοχο αδικήματος.». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 32 του 
βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

σʼ αυτό της λέξης «πέντε» (δεύτερη γραμμή), στην παράγραφο (β) του 

εδαφίου (1) αυτού, με τη λέξη «δύο». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 35 του 
βασικού νόμου. 
 

8. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο 

εδάφιο (3) αυτού, μετά το τέλος της παραγράφου (γ), αφού αντικατασταθεί 

η τελεία με άνω τελεία, της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ): 

 

 «(δ) να υποβάλει προς τον προϊστάμενο μία πρόσφατη φωτογραφία 

διαβατηρίου, όταν κρίνεται αναγκαίο.». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 42 του 
βασικού νόμου. 
 
 
 
 
 
 
 

9. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

του εδάφιου (1) αυτού από το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

 

«(1)(α) «Απαγορεύεται η απόρριψη κενών φυσιγγίων ή άλλων 

απορριμμάτων στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής κυνηγίου. 

 

(β) Πρόσωπο που κατέχει άδεια κυνηγίου, κατά τη διάρκεια κάθε 

κυνηγετικής εξόρμησης, οφείλει να κατέχει αριθμό κενών φυσιγγίων, 

τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των φονευθέντων θηραμάτων που 

κατέχει.». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 48 του 
βασικού νόμου. 
 

10. Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου 

(5): 

  

«(5) Πρόσωπο το οποίο καταδιώκει, φονεύει ή συλλαμβάνει θήραμα 

από τη δύση μέχρι τη χαραυγή του ηλίου καθόλη τη διάρκεια του έτους 

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 

φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια ή σε χρηματική ποινή 

που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις 

δύο αυτές ποινές.». 

  

Αντικατάσταση 
του άρθρου 49 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 49 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

άρθρο 49: 
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 «Κατοχή 
νόμιμα 
φονευμένου 
θηράματος. 

49.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1), (2), (3) 

και (4) του άρθρου 48, ο Υπουργός με γνωστοποίησή του 

που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας καθορίζει την περίοδο κατά την οποία 

επιτρέπεται η κατοχή νόμιμα φονευμένου θηράματος, τα 

είδη των νόμιμα φονευθέντων θηραμάτων που επιβάλλεται 

να φέρουν σήμανση, το είδος της σήμανσης, το μέρος του 

σώματος του θηράματος όπου θα τοποθετείται η σήμανση, 

το  τέλος της σήμανσης και τον ανώτατο αριθμό νόμιμα 

φονευθέντων θηραμάτων που επιτρέπεται να κατέχει ένα 

πρόσωπο. 

  

 (2) Πρόσωπο στην κατοχή του οποίου βρίσκεται φονευμένο 

θήραμα, σε περίοδο που δεν καθορίζεται στη γνωστοποίηση 

του υπουργού, είναι  ένοχο αδικήματος.». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 55  του 
βασικού νόμου. 
Παράρτημα VII, 
Τύπος Γ. 

12. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

  

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις 

«του Παραρτήματος VΙΙ » (τρίτη γραμμή) των ακόλουθων 

λέξεων:  

  

 
 
 
 

150 (Ι) του 2003 
148 (Ι) του 2004 

  80 (Ι) του 2006 
114 (Ι) του 2009 
126(Ι) του 2011. 

«Η αίτηση συνοδεύεται με αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής 

κρεοπωλείου στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Κρεοπωλείων 

δυνάμει του περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής 

Προέλευσης και Διάθεσης τους στην Αγορά καθώς και για άλλα 

Συναφή Θέματα Νόμου, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή 
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αντικαθίσταται, και με πρωτότυπο Λευκού Ποινικού Μητρώου»· 

  

 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων «με τη 

σύμφωνη γνώμη των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών» (πρώτη 

γραμμή), από τις λέξεις «σύμφωνα με όρους που θέτουν οι 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες», εντός κομμάτων. 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 59 του 
βασικού νόμου. 

13. Το άρθρο 59 του βασικού  νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

αμέσως μετά του εδαφίου (2) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (3), 

(4), (5), (6), (7) και (8): 

 

  

 «(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και 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): 

  

 α) μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας, στα πλαίσια 

εντεταλμένης υπηρεσίας, για σκοπούς αναπληθυσμού και 

επιστημονικής έρευνας· 

  

 β) το Κέντρο Περίθαλψης και Αποκατάστασης της Άγριας 

Πανίδας του Ταμείου Θήρας· 

  

 γ) τα εκτροφεία θηραμάτων του Ταμείου Θήρας· 
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 δ) αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, μουσεία φυσικής ιστορίας, 

ζωολογικοί κήποι, ύστερα από την παραχώρηση σχετικής 

γραπτής άδειας από τον προϊστάμενο και σύμφωνα με 

όρους που αναφέρονται στην άδεια αυτή· 

  

 ε) κρατικές υπηρεσίες, ακαδημαϊκά ιδρύματα ή και νομικά ή 

φυσικά πρόσωπα για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, 

ύστερα από την παραχώρηση σχετικής γραπτής άδειας από 

τον προϊστάμενο και σύμφωνα με όρους που αναφέρονται 

στην άδεια αυτή· 

  

 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: 

  

  Νοείται ότι ο προϊστάμενος δεν παραχωρεί άδεια, 

σύμφωνα με την παράγραφο (ζ) του παρόντος εδαφίου, σε 

πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για αδίκημα με βάση τις 
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διατάξεις του παρόντος Νόμου τα τελευταία πέντε χρόνια.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153(Ι) του 2003 
131(Ι) του 2006 
113(Ι) του 2012. 

(5) Για σκοπούς προστασίας της βιοποικιλότητας και ανάσχεσης της 

απώλειας της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων, της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας της Κύπρου και των ενδιαιτημάτων τους, 

καθώς και για σκοπούς ανάσχεσης της απώλειας της 

βιοποικιλότητας και πρόληψης μετάδοσης ασθενειών στην άγρια 

πανίδα και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και 

του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας 

Ζωής Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, ο υπουργός, μετά από γραπτή γνωμοδότηση της 

Επιστημονικής Επιτροπής και αφού λάβει υπόψη του τη γνώμη 

των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, καθώς και των άλλων αρμόδιων 

Υπηρεσιών και αφού διαβουλευθεί με την Επιστημονική 

Επιτροπή, δύναται: 

  

 α) Να καθορίζει, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα είδη της μη γηγενούς άγριας 

πανίδας ή τα και ξενικά είδη για τα οποία απαγορεύεται η 

εισαγωγή, η εξαγωγή, η κατοχή, η εκτροφή, η 

αναπαραγωγή ή η απελευθέρωσή τους στο φυσικό 

περιβάλλον, η πώληση, η μεταφορά για πώληση, η κατοχή 

για πώληση και η διάθεση για πώληση·  

  

 β) να καθορίζει, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα ξενικά-εισβλητικά είδη: 

  

 Νοείται ότι για τα ξενικά-εισβλητικά είδη που θα 

καθορισθούν σύμφωνα με την παράγραφο (β) ανωτέρω 

απαγορεύεται η εισαγωγή, η κατοχή, η εκτροφή, η 

αναπαραγωγή, η απελευθέρωσή τους στο φυσικό 
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περιβάλλον,  η πώληση, η μεταφορά για πώληση, η 

κατοχή για πώληση και η διάθεση για πώληση. 

  

 (6) Κάτοχος ζώων των ειδών που αναφέρονται στις παραγράφους 

(α) και (β) του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου, οφείλει εντός 

έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

παρόντος Νόμου, να ενημερώσει σχετικά τον προϊστάμενο, ο 

οποίος στη συνέχεια  παραχωρεί άδεια κατοχής υπό όρους, 

μέχρι τη φυσική αποβίωση του ζώου ή κατάσχει τα ζώα, σε 

περίπτωση που ο κάτοχος του ζώου δεν εξασφαλίσει σχετική 

άδεια, χωρίς να παραχωρείται οποιαδήποτε αποζημίωση στον 

κάτοχο του ζώου, και σε συνεργασία με το Διευθυντή των 

Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

επανεξαγωγής τους στο εξωτερικό.  Τα ζώα μετά την κατάσχεσή 

τους φυλάσσονται στο Κέντρο Περίθαλψης και Αποκατάστασης 

της Άγριας Πανίδας του Ταμείου Θήρας.  Ο ιδιοκτήτης των 

ζώων είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον προϊστάμενο τα 

έξοδα σύλληψης, φύλαξης, μεταφοράς και επανεξαγωγής του 

ζώου.  Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επανεξαγωγή 

ή η διάθεση των ζώων, μετά από παρέλευση τριών μηνών από 

την κατάσχεσή τους, τα ζώα παραχωρούνται στις Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες και ο προϊστάμενος σε συνεννόηση με το Διευθυντή 

Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αποφασίζουν για τον περαιτέρω 

χειρισμό του ζώου. 

  

 (7) Εξαιρούνται από τις διατάξεις των εδαφίων (5) και (6) του 

παρόντος άρθρου, ακαδημαϊκά ιδρύματα ή και πρόσωπα που 

κατέχουν τα πιο πάνω ζώα για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, 

ύστερα από την παραχώρηση σχετικής γραπτής άδειας από τον 

προϊστάμενο και σύμφωνα με όρους που αναφέρονται στην 

άδεια. 



Ε.Ε., Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, 27.7.2012  129(Ι)/2012 

 

  

 (8) Νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος.». 

 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 60 του 
βασικού νόμου. 

14. Το άρθρο 60 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις 

«περιβάλλον θηράματα» (πρώτη γραμμή) των ακόλουθων νέων 

λέξεων: 

 

«ή και θηραματικά εκτρεφόμενα είδη της άγριας πανίδας»· 

  

  

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις 

«άγριας πανίδας» (δεύτερη γραμμή), των ακόλουθων νέων 

λέξεων: 

 
 «ή και εκτρεφόμενα είδη της άγριας πανίδας που δεν είναι 

θηραματικά»· 

  

 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (3) αυτού, 

του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

  

 «(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.». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 71 του 
βασικού νόμου. 

15. Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (2), (3), 

(4), (5) και (6): 

  

184(Ι) του 2002 
137(Ι) του 2005. 

«(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28 του περί Σκύλων 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ο 

υπουργός, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών, τον προϊστάμενο και την κατά τόπο αρμόδια αρχή τοπικής 

αυτοδιοίκησης, δύναται με τη χορήγηση σχετικής άδειας, σε τύπο που 

καθορίζεται από τον υπουργό και δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιτρέψει τη δημιουργία χώρων 

εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων από οποιοδήποτε πρόσωπο, με 

βάση Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. 

  

 (3) Ο χώρος εκπαίδευσης πρέπει να είναι περιφραγμένος και να 

βρίσκεται σε απόσταση ενός τουλάχιστον χιλιομέτρου από 

κατοικημένες περιοχές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αθλητικούς 

χώρους, εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, σχολεία και 

εκκλησίες. 

  

 (4) Η χορηγούμενη άδεια λειτουργίας του χώρου εκπαίδευσης 

κυνηγετικών σκύλων ισχύει για περίοδο ενός έτους από την 

ημερομηνία έκδοσής της, παρέχεται δε δυνατότητα ανανέωσής της, 

εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται 

από την άδεια.  Τα τέλη έκδοσης ή ανανέωσης της σχετικής άδειας 

καθορίζονται από τον υπουργό με διάταγμα που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

 (5) Τα τέλη έκδοσης της άδειας κατατίθενται στο ταμείο της κατά 

τόπους αρμόδιας αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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 (6) Νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος.». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 80 του 
βασικού νόμου. 

16. Το άρθρο 80 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο (1): 

  

 «(1) Οι διατάξεις των παραγράφων (α), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι), 

(κ), του εδαφίου (1) του άρθρου 27, του εδαφίου (4) του άρθρου 

27, του εδαφίου (4) του άρθρου 31, των άρθρων 39,40,41,42,43, 

της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 44, του εδαφίου 

(1) του άρθρου 45, του εδαφίου (3) του άρθρου 55, της 

παραγράφου (α), του εδαφίου (1) του άρθρου 57, και του 

εδαφίου (4) του άρθρου 61,  δύνανται να τύχουν εξώδικης 

ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους»· 

  

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος του εδάφιου (1) αυτού, 

των ακόλουθων νέων εδαφίων (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 

(10) και (11), αφού το εδάφιο (2) αυτού αναριθμηθεί σε εδάφιο 

(12): 

  

 «(2) Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 44 και του 

εδαφίου (1) του άρθρου 45 του βασικού νόμου, που αναφέρεται 

στα μέσα της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 44, 

μπορούν να τύχουν εξώδικης ρύθμισης, νοουμένου ότι δεν 

υπάρχει οποιαδήποτε άλλη παραβίαση του παρόντος Νόμου. 

  

 
 
 
 

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 

δικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο για οποιοδήποτε 



Ε.Ε., Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, 27.7.2012  129(Ι)/2012 

 

 
 
Παράρτημα XI. 

αδίκημα που αναγράφεται στη δεύτερη στήλη του Πίνακα του 

Παραρτήματος ΧΙ, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, επιβάλλει 

αριθμό προειδοποιητικών βαθμών, που αναγράφονται στη 

πέμπτη στήλη του Πίνακα του Παραρτήματος ΧΙ. 

  

 
 
 

(4) Οι προειδοποιητικοί βαθμοί που αναφέρονται στο εδάφιο 

(3) επιβάλλονται σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος ΧΙ. 

  

 (5) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), 

οποιοσδήποτε θηροφύλακας, προτιθέμενος να εφαρμόσει τις 

διατάξεις των παραγράφων (α), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (κ), 

του εδαφίου (1), του άρθρου 27, του εδαφίου (4) του άρθρου 27, 

του εδαφίου (4) του άρθρου 31, των άρθρων 39, 40, 41, 42, 43,  

της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 44, του εδαφίου 

(1) του άρθρου 45, του εδαφίου (3) του άρθρου 55, της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 57 και του εδαφίου 

(4) του άρθρου 61, έχει εξουσία να προσφέρει για σκοπούς 

εξώδικης ρύθμισης αδικήματος επιβολή προειδοποιητικών 

βαθμών, τηρουμένων των ακόλουθων προϋποθέσεων: 

  

 
 
 
 
Παράρτημα XI. 

(α) Η προσφορά επιβολής προειδοποιητικών βαθμών 

επιτρέπεται μόνο για τα αδικήματα που αναφέρονται στον 

Πίνακα του Παραρτήματος ΧΙ· 

  

 (β) οι προειδοποιητικοί βαθμοί που δύναται να προσφερθούν 

για επιβολή είναι οι αναγραφόμενοι στην πέμπτη στήλη 

μόνο· 

  

 (γ) μαζί με την ειδοποίηση που επιδίδεται πρέπει να 

αναφέρεται ότι έχουν  προσφερθεί για επιβολή 

προειδοποιητικοί βαθμοί και ότι, αν εντός σαράντα πέντε 
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ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης καταβληθεί το 

εξώδικο πρόστιμο, δεν θα ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα 

που έχει διαπραχθεί· 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47(Ι) του 1997 
82(Ι) του 2000 
52(Ι) του 2002 
27(Ι) του 2006 
96(Ι) του 2010 

127(Ι) του 2010. 

(δ) οι διατάξεις των παραγράφων (α) έως (γ) δεν εφαρμόζονται 

στις περιπτώσεις όπου με την επιβολή προειδοποιητικών 

βαθμών το σύνολο των συσσωρευμένων προειδοποιητικών 

βαθμών θα ανέλθει ή θα ξεπεράσει ή έχει ξεπεράσει το 

σύνολο που αναφέρεται στο εδάφιο (7). Σε τέτοια 

περίπτωση και παρά τις διατάξεις του περί Εξωδίκου 

Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή άλλου σχετικού νόμου, 

δεν επιτρέπεται η εξώδικη ρύθμιση, και κάθε ειδοποίηση 

που δυνατό να εκδόθηκε ή επιδόθηκε για τη συγκεκριμένη 

περίπτωση θα θεωρείται άκυρη: 

  

  Νοείται ότι, η εξώδικη ρύθμιση δεν συντελείται και οι 

προειδοποιητικοί βαθμοί δεν επιβάλλονται, αν δεν 

καταβληθεί το εξώδικο πρόστιμο. 

  

 (6) Ο προϊστάμενος τηρεί και ενημερώνει σε συνεχή βάση ένα 

κεντρικό αρχείο προειδοποιητικών βαθμών, σε οποιαδήποτε 

μορφή περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής, στο οποίο 

καταχωρούνται όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες, όπως ο 

αριθμός των προειδοποιητικών βαθμών που επιβλήθηκαν 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Nόμου, ο αριθμός 

καταδίκης ή ο αριθμός εξώδικης ρύθμισης, ανάλογα με την 

περίπτωση, και η ημερομηνία καταδίκης ή η ημερομηνία 

επιβολής εξώδικης ρύθμισης, ανάλογα με την περίπτωση. 

  

 (7) Δικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο για αδίκημα για 
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το οποίο δύναται να επιβάλει προειδοποιητικούς βαθμούς, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2), και το οποίο 

διαπιστώνει ότι το πρόσωπο αυτό έχει συσσωρεύσει μέχρι την 

ημέρα της εκδίκασης του αδικήματος και κατά τη διάρκεια τριών 

ετών πριν από αυτή, δώδεκα ή περισσότερους 

προειδοποιητικούς βαθμούς, περιλαμβανομένων και των τυχόν 

προειδοποιητικών βαθμών για το εκδικαζόμενο αδίκημα, έχει 

εξουσία, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη 

ποινή, να διατάξει όπως το καταδικασθέν πρόσωπο στερηθεί του 

δικαιώματος κατοχής ή απόκτησης άδειας κυνηγίου για χρονική 

διάρκεια η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια. 

  

 
 
 
 
Παράρτημα XI. 

(8) Στις περιπτώσεις όπου πρόσωπο καταδικάζεται για δύο ή 

περισσότερα του ενός αδικήματα αναφερόμενα στον Πίνακα του 

Παραρτήματος ΧΙ, τα οποία όμως απορρέουν από την ίδια 

πράξη ή παράλειψη, το δικαστήριο δεν επιβάλλει 

προειδοποιητικούς βαθμούς για το κάθε ένα από τα δύο ή και 

περισσότερα αυτά αδικήματα αλλά μόνο για εκείνο το οποίο έχει 

σύμφωνα με την πέμπτη στήλη του εν λόγω Πίνακα τους 

περισσότερους βαθμούς. 

  

 (9) Στην περίπτωση που πρόσωπο συσσωρεύσει πέραν των 

τεσσάρων προειδοποιητικών βαθμών τότε οι προειδοποιητικοί 

βαθμοί μετατρέπονται αυτόματα σε βαθμούς ποινής όπως αυτοί 

αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 89, με βάση την 

φόρμουλα «προειδοποιητικοί βαθμοί ποινής / 4 = βαθμοί 

ποινής». Οι βαθμοί ποινής που υπολογίζονται από την πιο πάνω 

φόρμουλα επιβαρύνουν το εν λόγω πρόσωπο και προστίθενται 

στους βαθμούς ποινής που επιβάλλονται σύμφωνα με το εδάφιο 

(1) του άρθρου 89.  
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 (10) Στέρηση της άδειας κυνηγίου δυνάμει του παρόντος Νόμου, 

δεν επηρεάζει τη συσσώρευση προειδοποιητικών βαθμών.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

70 του 1981 
134 του 1988 

228(Ι) του 2004. 

(11) Κάθε επιβαλλόμενος προειδοποιητικός βαθμός 

παραγράφεται κατά την  31η Ιουλίου έκαστου έτους, με την 

προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει περίοδος ίση ή μεγαλύτερη των 

δύο ετών, από την ημερομηνία επιβολής του και δεν επηρεάζεται 

από οποιαδήποτε πρόνοια του περί Αποκαταστάσεως 

Καταδικασθέντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται.». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 81 του 
βασικού νόμου. 

17. Το άρθρο 81 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

στο εδάφιο (2) αυτού της λέξης «τριάντα» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις 

«σαράντα πέντε». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 82 του 
βασικού νόμου. 

18. Το άρθρο 82 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

σʼ αυτό της λέξης «δεκαπέντε» (τρίτη γραμμή)με την λέξη «τριάντα». 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 83 του 
βασικού νόμου. 

19. Το άρθρο 83 του βασικού νόμου  τροποποιείται με την   

αντικατάσταση των εδαφίων (1), (2) και (3) αυτού από τα ακόλουθα νέα 

εδάφια (1), (2) και (3): 

  

 «Τρόπος 
και τόπος 
πληρωμής 
εξώδικου 
προστίμου. 

83.-(1) Η πληρωμή εξώδικου προστίμου γίνεται σε 

οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό 

πιστωτικό ίδρυμα συμβεβλημένη ή συμβεβλημένο με 

τον πάροχο ή τους παρόχους πληρωμών που 

επιλέγει η Δημοκρατία, εφόσον η εμπορική τράπεζα ή 

το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα συμφωνεί να 

αποδέχεται πληρωμές εξώδικων ρυθμίσεων ή 

οπουδήποτε αλλού υπάρχει πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. 
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   (2) Το εξώδικο πρόστιμο καταβάλλεται με 

οποιοδήποτε τρόπο συμφωνηθεί με εμπορική 

τράπεζα ή  συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα ή μέσω 

διαδικτύου. 

  (3) Τα ποσά που καταβάλλονται για οποιοδήποτε 

αδίκημα, δυνάμει του παρόντος άρθρου, λογίζονται 

ως πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε κατόπιν καταδίκης 

για το εν λόγω αδίκημα: 

   

    Νοείται ότι πιστοποιητικό πληρωμής που 

εκδίδεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμής, 

δε χρήζει υπογραφής και θεωρείται επαρκής 

απόδειξη της πληρωμής του εξώδικου προστίμου και 

της εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος.». 

  

Αντικατάσταση 
του άρθρου 89 
του βασικού 
νόμου. 

20. Το άρθρο 89 του βασικού νόμου  αντικαθίσταται από το πιο κάτω νέο 

άρθρο 89: 

  

 «Καταδίκη για 
δεύτερη ή και 
περισσότερες
φορές. 

89.-(1) Για κάθε φορά που καταδικάζεται πρόσωπο για 

αδίκημα, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τηρουμένων 

των διατάξεων του άρθρου 37:  

  

 (α) εξαιρουμένης της πρώτης καταδίκης, η 

προβλεπόμενη ποινή στο  επιμέρους αδίκημα 

διπλασιάζεται, 

 
  

 (β) επιβαρύνεται με ένα βαθμό ποινής,  

  

 (γ) το τέλος των επόμενων ανανεώσεων της 
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άδειας κυνηγιού του είναι πολλαπλάσιο των 

βαθμών ποινής με τους οποίους είναι 

επιβαρημένος.  

  

 (2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 91 και σε 

περίπτωση που πρόσωπο καταδικάζεται για τέταρτη ή 

και περισσότερες φορές για αδίκημα σύμφωνα με τον 

παρόντα Νόμο, ο προϊστάμενος, αφού λάβει υπόψη 

του τη σοβαρότητα των αδικημάτων για τα οποία 

καταδικάστηκε, δύναται να ζητήσει από το δικαστήριο 

την έκδοση διατάγματος για δήμευση όλων των 

όπλων που κατέχει.   

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70 του 1981 
134 του 1988 

288(Ι) του 2004. 

(3) Οποιαδήποτε καταδίκη και οποιοσδήποτε βαθμός 

ποινής που επιβάλλεται με βάση τον παρόντα Νόμο, 

για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,  

παραγράφεται κατά την 31η Ιουλίου έκαστου έτους, με 

την προϋπόθεση ότι, έχει παρέλθει περίοδος ίση ή 

μεγαλύτερη των πέντε ετών, από την ημερομηνία 

επιβολής του και δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε 

πρόνοια του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται. 

  

 (4) Σε περίπτωση που πρόσωπο συσσωρεύσει πέντε 

βαθμούς ποινής σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου, η άδεια κυνηγίου που κατέχει του 

στερείται αυτόματα. 

  

 (5) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος.». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 90 του 
βασικού νόμου. 

21. Το άρθρο 90 του βασικού νόμου τροποποιείται  με την προσθήκη στο 

εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «προς οποιαδήποτε άλλη ποινή» 

(δεύτερη γραμμή), των λέξεων «να επιβάλει επιπρόσθετους βαθμούς 

ποινής σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 89 αλλά όχι πέραν των 

τριών βαθμών ποινής,» και με την προσθήκη σʼ αυτό, αμέσως μετά τις 

λέξεις «απαγορεύσει σε αυτό» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «την ανανέωση 

άδειας κυνηγίου ή και». 

  

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
στο Παράρτημα 
VII του Τύπου Ι. 

22. Το Παράρτημα VII του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

αμέσως μετά το τέλος του Τύπου Θ αυτού του ακόλουθου νέου Τύπου Ι: 
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«Παράρτημα VII 

Μέρος Α 
ΤΥΠΟ

Σ Ι 
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 152(Ι)/2003 

(Άρθρο 31) 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 

ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ 

Αρ. Κυπριακής 
Ταυτότητας  Όνομα  

Αρ. Διαβατηρίου  Επώνυμο  

Αρ. Διπλωματικής 
Ταυτότητας  Ημερ. Γέννησης /         /   

Αρ. Στρατιωτικής 
Ταυτότητας 

 Τόπος Γέννησης  

Αρ. Ταυτότητας 
Αλλοδαπού  Διεύθυνση Διαμονής  

Αρ. Ταυτότητας Βρετ. 
Βάσεων  Ταχ. Τομέας  

Αρ. Ταυτότητας 
Ηνωμένων Εθνών 

 Επαρχία  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΤΕ 

Χώρα έκδοσης  
Ημερ. Έκδοσης ξένης 

άδειας  /         / 

Αριθμός ξένης άδειας  Ημερ. Λήξης ξένης άδειας  /         / 

Κατηγορία ξένης άδειας    

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΤΗ               ΝΑΙ        
ΟΧΙ 

Διατάχθηκε ποτέ από δικαστήριο η καταδίκη σας σε προηγούμενες άδειες 
κυνηγίου;  

  

Στερηθήκατε ποτέ από δικαστήριο την άδεια κατοχής όπλου ή την άδεια 
κυνηγίου;  

  

Έχετε καταδικαστεί για αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας 
και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, τα τελευταία πέντε 
χρόνια; 

  

Πληρωτέο Τέλος:  €  35,00 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 

Δηλώνω ότι κατέγραψα στο παρόν έντυπο όλα τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί , ότι οι πληροφορίες είναι 
ορθές, από ό,τι γνωρίζω και ότι το έντυπο συμπληρώθηκε από εμένα ιδιόχειρα . Αντιλαμβάνομαι ότι 
οποιαδήποτε σκόπιμη ανακρίβεια ή παράλειψη δυνατόν να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μου ή και 
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την ποινική δίωξη μου.  

 
Ημερομηνία: ………/………/20…….                                            Υπογραφή αιτητή: 
……………………………………... 

 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

   

Οδηγίες: Για σκοπούς πληρωμής των τελών απαιτείται η παρουσίαση ολόκληρου του 
παρόντος εντύπου κατάλληλα συμπληρωμένου. 

 
Φωτογραφία 
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Μέρος Β 
ΤΥΠΟΣ Ι 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ  

(Άρθρο 31) 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 

ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
 

Για να γίνει δεκτή η αίτηση σας πρέπει: 
 
1. Η αίτηση να συνοδεύεται από μία πρόσφατη φωτογραφία 

διαβατηρίου. 
 
2. Η αίτηση να συνοδεύεται από μία φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας, 

για Κύπριους επαναπατριζόμενους ή μια φωτοτυπία της πρώτης 
σελίδας του διαβατηρίου με όλα τα στοιχεία του αιτητή, για 
αλλοδαπούς. 

 
3. Η αίτηση να συνοδεύεται από μία φωτοτυπία της άδειας κυνηγίου του, 

της άλλης χώρας. 
 
4. Η αίτηση να συνοδεύεται από μετάφραση της άδειας κυνηγίου του της 

άλλης χώρας και του πιστοποιητικού ή οποιοδήποτε άλλου επίσημου 
εγγράφου που να αποδυκνυεί ότι η άδεια κυνηγίου του, της άλλης 
χώρας αποκτήθηκε μετά από επιτυχία σε σχετικές γραπτές εξετάσεις. 
Η μετάφραση πρέπει να γίνεται από το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών ή από την Πρεσβεία της χώρας που εξέδωσε την άδεια 
κυνηγίου του. 
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5. Η αίτηση, όσων κατέχουν άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου/όπλων, 

να συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας κατοχής του / των 
κυνηγετικού/ών όπλου/ων. 

 
6. Η αίτηση να συνοδεύεται από βεβαίωση από εγγεγραμμένο ιατρό, με 

την οποία βεβαιώνεται η σωματική και πνευματική ικανότητά σας για 
άσκηση κυνηγίου. 

 
»

. 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
των 
Παραρτημάτων 
VIII και ΧΙ αυτού. 

23. Τα Παραρτήματα VIII και ΧΙ του βασικού νόμου αντικαθίστανται από 

τα ακόλουθα νέα Παραρτήματα  VIII και ΧΙ, αντίστοιχα: 

 

 

 

 

 

 

 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ  

(Άρθρα 31, 32, 35, 36, 55, 57, 61 και 71)  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΤΕΛΩΝ 

Α/Α ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ 

ΤΕΛΟΣ 

ΑΡΘΡΟΝ 

1. Εξέταση αίτησης έκδοσης πρώτης 

άδειας κυνηγίου.  
35 € 31(3) 
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2. Εξέταση αίτησης έκδοσης πρώτης 

άδειας κυνηγίου σε κατόχους ξένης 

άδειας κυνηγίου  

35 € 31 (5)(β) 

3. Προφορική εξέταση κατόχου ξένης 

άδειας κυνηγίου από τον προϊστάμενο 

ή εκπρόσωπό του  

85 € 31(5)(γ) 

4. Παρακολούθηση επιμορφωτικών 

μαθημάτων και  εξέταση για 

απόκτηση πρώτης  άδειας κυνηγίου. 

85 € 32(1) 

5. Ανανέωση της άδειας κυνηγίου στους 

κυνηγούς που δεν έχουν 

συμπληρώσει το 65ο  έτος της ηλικίας 

τους κατά την 31η  Ιουλίου του χρόνου 

έκδοσης της άδειας. 

77 € 35 

6. Ανανέωση της άδειας κυνηγίου στους 

κυνηγούς που έχουν συμπληρώσει το 

65ο  έτος της ηλικίας τους, αλλά δεν 

έχουν συμπληρώσει το 80ο έτος της 

ηλικίας τους κατά την 31η  Ιουλίου του 

χρόνου έκδοσης της άδειας. 

43 € 35 

7. Ανανέωση της άδειας κυνηγίου στους 

κυνηγούς που έχουν συμπληρώσει το 

80ο  έτος της ηλικίας τους και άνω 

κατά την 31η  Ιουλίου του χρόνου 

έκδοσης της άδειας. 

 

Ατελώς 35 

8. Έκδοση πρώτης άδειας κυνηγίου 

86 € 36 

9. Άδεια εμπορίας θηραμάτων 
170 € 55(2) 
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10. Άδεια μεταφοράς κυνηγετικού όπλου  
20 € 57(2) 

11. Άδεια ταριχευτή 340 € 61(3) 

12. Άδεια κατοχής εκάστου ταριχευμένου 

πτηνού ή ζώου 
40 € 61 (11) 

13. Έκδοση άδειας εξάσκησης και 

εκπαίδευσης μελών κυνηγετικού 

σωματείου, ιδρύματος ή λέσχης 

60 € 71(1) 

» 
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«Παράρτημα ΧΙ 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ 

(Άρθρο 80) 
 

Α/Α Περιγραφή αδικήματος Καθορισμένο 

πρόστιμο 

Άρθρο Προειδοποιητικοί 

βαθμοί 

     

1. Ανώτατος αριθμός θηραμάτων 

που μπορούν να θηρευτούν ή να 

κατέχονται σε μια κυνηγετική 

εξόρμηση. 

€170 για κάθε 

ένα επιπλέον 

θήραμα πέραν 

του 

καθορισμένου. 

 

 

27(1)(α) 

 

 

1 

2. Αριθμός κυνηγετικών σκύλων 

που δύναται να εκπαιδεύει ένας 

κάτοχος άδειας κυνηγίου. 

 

 

€100 

 

 

27(1)(στ) 

 

 

2 

3. Περιοχές άσκησης κυνηγετικών 

σκύλων 

€300  

27(1)(ζ) 

 

2 

4. Άσκηση σκύλων κούρσας €500 27(1)(η) 2 

5. Κυκλοφορία ή άσκηση 

κυνηγετικών σκύλων από τη δύση 

μέχρι την ανατολή του ηλίου. 

 

€500 

 

27(1)(θ) 

 

2 

6. Κυκλοφορία σκύλων σε 

απαγορευμένες περιοχές 

κυνηγίου κατά τις ημέρες 

κυνηγίου 

 

€300 

 

27(1)(1) 

 

2 

7. Συνοδεία κτηνοτρόφων από 

σκύλους. 

€100 27(1)(κ) 1 

8. Μεταφορά σκύλων €100 27(4) 1 

9. Έλεγχος άδειας κυνηγίου 

Πρόσωπο που δε μεταφέρει και 

δεν επιδεικνύει την άδεια 

κυνηγίου του, όταν του ζητηθεί 

από μέλος της αστυνομικής 

δύναμης ή θηροφύλακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ε.Ε., Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, 27.7.2012  129(Ι)/2012 

 

 €50 39 0 

10. Ενδυμασία κυνηγίου κατά το 

επιδημητικό κυνήγι 

€50 40 0 

11. Απαγόρευση έκθεσης θηράματος €85 41 0 

12. Απαγόρευση θηραματικών 

φυσιγγίων 

€50 και €1 για 

κάθε κενό 

φυσίγγιο που 

απορρίφθηκε ή 

δεν έχει στην 

κατοχή του. 

 

 

 

42 

 

 

 

0 

13. Μεταφορά θηραματικών πτηνών 

Δηλ. πρόσωπο το οποίο δεν 

διατηρεί τα πτηνά που έχει 

θηρεύσει με πλήρες φτέρωμα στο 

κεφάλι και στη μια τουλάχιστο 

φτερούγα 

 

€85 

 

43 

 

1 

14. Μη έκθεση άδειες εμπορίας 

θηραμάτων σε περίοπτο μέρος. 

 

€40 

 

55(3) 

 

0 

15. Μεταφορά συναρμολογημένου 

όπλου εντός ή εκτός θήκης κατά 

τις ώρες που επιτρέπεται το 

κυνήγι. 

 

 

€150 

 

 

57(1)(α) 

 

 

1 

16. Μη έκθεση της άδειας ταρίχευσης 

σε περίοπτο μέρος. 

€40 61(4) 0 

17. Μη άμεση θανάτωση θηράματος €150 27(1)(ε) 0 

18. Άσκηση σκύλων από πρόσωπο 

που δεν είναι κάτοχος 

ανανεωμένης άδειας κυνηγίου. 

€50 31(4) 1 

19 Κατοχή των μέσων που 

αναφέρονται στην παράγραφο (δ) 

του εδαφίου (1) του άρθρου 44. 

€350 45(1) 1 

20. Κυνήγι με τη χρήση των μέσων 

που αναφέρονται στην 

€500 44(1)(δ) 2 



Ε.Ε., Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, 27.7.2012  129(Ι)/2012 

 

παράγραφο (δ), του εδαφίου (1) 

του άρθρου 44. 

». 
 
 
 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.052.219-2011 

ΕΗ/ΜΑΤ 


