
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                  Ν. 99(Ι)/2017 

Αρ. 4612, 14.7.2017                               

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 

Αριθμός 99(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015    

  
  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 

129(Ι) του 2012 
52(Ι) του 2014 

104(Ι) του 2014 
165(Ι) του 2014 
68(Ι) του 2015. 

 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας 
και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του 2003 έως 2015 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και o παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμοι του 2003 έως 
2017. 

 
 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

 (α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και 
των ορισμών τους: 

   
  «“αεροβόλο” σημαίνει αεροβόλο όπλο του οποίου η κάννη είναι λείας ή ραβδωτής 

εσωτερικής επιφάνειας και το οποίο λειτουργεί με συμπιεζόμενο αέρα και εκτοξεύει 
σφαιρίδιο από μεταλλική, πλαστική ή άλλη ύλη και περιλαμβάνει και τα εξαρτήματα 
αυτού∙ 

   
 
Κεφ.155. 

93 του 1972 
2 του 1975 

12 του 1975 
41 του  1978 

162 του 1989 
142 του 1991 

9 του 1992 
10(I) του 1996 
89(I) του 1997 
54(I) του 1998 
96(I) του 1998 
14(I) του 2001 

185(I) του 2003 
219(I) του 2004 

57(I) του 2007 
9(I) του 2009 

111(I) του 2011 
165(I) του 2011 

7(I) του 2012 
21(I) του 2012 

160(I) του 2012 
23(I) του 2013 
16(Ι) του 2014 
42(I) του 2014 

186(Ι) του 2014. 

 “ανακριτής” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 4 
του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου∙ 
 

 
90 του 1972 
56 του 1982 

7 του1990 

 “ανάπτυξη” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2 
του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου∙ 
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28 του 1991 
91(I) του 1992 
55(I) του 1993 
72(I) του 1998 
59(I) του 1999 

142(I) του 1999 
241(I) του 2002 

29(I) του 2005 
135(I) του 2006 

11(I) του 2007 
46(I) του 2011 
76(I) του 2011 

130(I) του 2011 
164(I) του 2011 

33(I) του 2012 
110(I) του 2012 
150(Ι) του 2012 

20(Ι) του 2013 
65(Ι) του 2013 

120(Ι) του 2014 
39(Ι) του 2015 

134(I) του 2015 
24(Ι) του 2016. 

 
44(Ι) του 2000 

121(Ι) του 2005. 

 “κατάσταση έκτακτης ανάγκης” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις 
διατάξεις του άρθρου 2 του περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμου∙ 

   
  “προβολέας” ορίζεται το εξάρτημα ή η συσκευή που είναι εφαρμοσμένη σε όχημα ή 

μεταφέρεται από άνθρωπο και παράγει φως, σχετικά συγκεντρωμένο σε μία κατεύθυνση, 
με ένταση φωτισμού μεγαλύτερη των πεντακόσιων (500) lumen: 

   
  Νοείται ότι δεν θεωρούνται προβολείς τα εργοστασιακά φώτα πλοήγησης οχημάτων∙ 
   
  “υπεύθυνος αστυνομικού σταθμού” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις 

διατάξεις του άρθρου 2 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου∙ 
   
  “υποβάθμιση ή καταστροφή βιοτόπου” σημαίνει τους  ανθρωπογενείς παράγοντες ή 

ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά, 
υποβάθμιση ή συρρίκνωση των βιοτόπων ή των οικοσυστημάτων που είναι απαραίτητοι 
για την επιβίωση της άγριας πανίδας ή αλλοίωση των φυσικών σχηματισμών και των 
τοπίων ή των επιμέρους στοιχείων τους και περιλαμβάνουν εκχερσώσεις γης με τη χρήση 
μηχανημάτων, ισοπεδώσεις, εκσκαφές, επιχωματώσεις, διατάραξη των φερτών υλικών 
εντός ποταμών, μετακίνηση ή μεταφορά λίθων ή άλλων υλικών από ποταμούς, αφαίρεση 
πέτρας ή άλλου υλικού και διάνοιξη δρόμων:  

   
       Νοείται ότι στον όρο αυτό περιλαμβάνονται και οι φυσικές φθορές των βιοτόπων, των 

οποίων η αποκατάσταση απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση∙»∙ και 
   
 (β) με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «κυνηγετικό όπλο» και «“κυνήγι” ή “θήρα”» 

από τους ακόλουθους νέους  ορισμούς: 
   
  «“κυνηγετικό όπλο” σημαίνει μακρύκαννο επωμιζόμενο πυροβόλο όπλο, που φέρει λεία 

εσωτερική κάννη και είναι είτε μονόκαννο, που μπορεί να φέρει μόνο ένα (1) φυσίγγιο 
εντός της θαλάμης, είτε δίκαννο, που μπορεί να φέρει μόνο ένα (1) φυσίγγιο σε κάθε 
θαλάμη ή αεροβόλο∙»∙ 

   
  «“κυνήγι” ή “θήρα” σημαίνει τη δραστηριότητα που ασκείται με κυνηγετικό όπλο ή 

κυνηγετικό τόξο ή αεροβόλο ή σφεντόνα, με ή χωρίς τη συνοδεία κυνηγετικού σκύλου, 

από κάτοχο άδειας κυνηγίου». 
  

Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «για όλα τα είδη» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τις 
λέξεις «και των ειδών των»∙ και 

   
 (β) με τη διαγραφή της άνω τελείας από το τέλος της παραγράφου (β) αυτού και με την 

προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου κειμένου: 
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  «, τα οποία δύναται να περιλαμβάνουν ή και να καλύπτουν τα ακόλουθα: 
   
  (i) Τον περιορισμό ή/ και τον έλεγχο της πρόσβασης του κοινού σε συγκεκριμένη 

περιοχή ή μέρος περιοχής και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 
    
  (ii) τον περιορισμό ή/ και τη ρύθμιση της χρήσης διάφορων τύπων οχημάτων σε 

συγκεκριμένη περιοχή ή μέρος περιοχής και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 
    
  (iii) τον έλεγχο ή/ και τον περιορισμό δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 

εκχερσώσεων ή ισοπεδώσεων γης με τη χρήση μηχανημάτων και διάνοιξης 
δρόμων, 

    
  (iv) τον έλεγχο ή/ και τον περιορισμό δραστηριοτήτων αναψυχής, όπως αγώνων 

μοτοσυκλετών, ιστιοσανίδας, βαρκών, μοτοσυκλετών θαλάσσης ή άλλων 
παρόμοιων δραστηριοτήτων, 

    
  (v) τον έλεγχο ή/ και τον περιορισμό της χρήσης εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων ή 

άλλων χημικών παρασκευασμάτων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή και σε 
συγκεκριμένη περιοχή, 

    
  (vi) την ενθάρρυνση ή/ και την προώθηση των στόχων του παρόντος άρθρου μέσω 

συγκεκριμένων πρακτικών ή και δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη γεωργία 
και την κτηνοτροφία,   

    
  (vii) οποιαδήποτε άλλα μέτρα αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων των διατάξεων 

του παρόντος άρθρου.».   
  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 7Α. 

 4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 7 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 7Α: 

 «Υποβάθμιση ή 
καταστροφή 
βιοτόπου ή 
όχληση της 
άγριας πανίδας. 

7A.-(1) Πρόσωπο το οποίο εκτελεί, είτε από μόνο του είτε για λογαριασμό 
άλλου προσώπου, οποιουδήποτε είδους ανάπτυξη ή άλλη εργασία ή 
διαταράσσει ή επεμβαίνει σε βιότοπο, χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση 
της απαιτούμενης άδειας, και που με τις ενέργειές του προκαλεί υποβάθμιση ή 
καταστροφή του βιότοπου ή όχληση της άγριας πανίδας, είναι ένοχο 
αδικήματος. 

   
  (2) Ο προϊστάμενος ζητά από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις 

του εδαφίου (1) να παρουσιάσουν για επιθεώρηση και έλεγχο κάθε σχετική 
άδεια και σε περίπτωση που αυτή δεν έχει εκδοθεί ενημερώνει την, κατά 
περίπτωση, αρμόδια αρχή. 

   
  (3)(α) Σε περίπτωση συνέχισης της διεξαγωγής οποιωνδήποτε εργασιών ή 

επεμβάσεων που περιγράφονται πιο πάνω χωρίς την εξασφάλιση της 
απαιτούμενης άδειας, ο προϊστάμενος δύναται να αποταθεί με πρωτογενή 
αίτησή του στο δικαστήριο και να ζητήσει την έκδοση διατάγματος για τον 
άμεσο τερματισμό κάθε εργασίας, που εκτελείται κατά παράβαση των 
διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, καθώς και για την άμεση 
απομάκρυνση, από την περιοχή των εργασιών, όλων των μέσων που 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ή τη διευκόλυνση της εκτέλεσής τους. 

   
  (β) Το δικαστήριο δύναται, με μονομερή (ex-parte) αίτηση του προϊσταμένου, 

να εκδώσει οποιοδήποτε προσωρινό διάταγμα κρίνει αναγκαίο, μέχρι την 
πλήρη εκδίκαση της υπόθεσης. 

   
  (4) Εκκρεμούσης της ποινικής υπόθεσης, το δικαστήριο δύναται επίσης να 

εκδώσει διάταγμα με το οποίο να επιτρέπει στον προϊστάμενο να 
ακινητοποιήσει και να σφραγίσει οποιαδήποτε εργαλεία ή/ και εξαρτήματα ή/ 
και μηχανήματα ή/ και εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για τη συνέχιση της 
εκτέλεσης ή τη διευκόλυνση της συνέχισης της εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 
την εκδίκαση της υπόθεσης ή μέχρι τη μετακίνησή τους από το χώρο των 
εργασιών, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης: 

 
  Νοείται ότι κατά τη διάρκεια της ισχύος του διατάγματος, το οποίο εκδίδεται 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, τα εργαλεία ή/ και εξαρτήματα 
ή/ και μηχανήματα ή/ και εγκαταστάσεις εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την 
ευθύνη του ιδιοκτήτη ή/ και κατόχου ή και χειριστή τους χωρίς την καταβολή 
αποζημίωσης.   
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  (5) Σε περίπτωση που πρόσωπο κρίνεται ένοχο αδικήματος σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο, το δικαστήριο, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ποινή, 
δύναται να επιβάλει χρηματική ποινή ίση με το χρηματικό ποσό που έχει 
χρησιμοποιηθεί ή δύναται να χρησιμοποιηθεί για την περιβαλλοντική 
αποκατάσταση της ζημιάς που διενεργήθηκε από την υποβάθμιση ή την 
καταστροφή του βιότοπου. 

   
  

25(Ι) του 2012. 
 

 
90 του 1972 
56 του 1982 

7 του1990 
28 του 1991 

91(I) του 1992 
55(I) του 1993 
72(I) του 1998 
59(I) του 1999 

142(I) του 1999 
241(I) του 2002 

29(I) του 2005 
135(I) του 2006 

11(I) του 2007 
46(I) του 2011 
76(I) του 2011 

130(I) του 2011 
164(I) του 2011 

33(I) του 2012 
110(I) του 2012 
150(Ι) του 2012 

20(Ι) του 2013 
65(Ι) του 2013 

120(Ι) του 2014 
39(Ι) του 2015 

134(I) του 2015 
24(Ι) του 2016. 

(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των 
διατάξεων του περί Δασών Νόμου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 
των ζωνών ειδικής προστασίας (ΖΕΠ), αλλά δεν εφαρμόζονται εντός 
οικιστικών, παραθεριστικών και τουριστικών ζωνών ανάπτυξης, όπως αυτές 
καθορίζονται στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 11 του βασικού  νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή, από την παράγραφο (α) αυτού, της λέξης και του σημείου στίξης 
«ξόβεργες,» (πρώτη γραμμή)∙ 

   
 (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) αυτού από την ακόλουθη νέα παράγραφο 

(στ): 
   
  «(στ)  (i) ηλεκτρικές συσκευές που εκπέμπουν κελαηδήματα ή φωνές θηραμάτων ή 

άγριων πτηνών είτε από μόνες τους είτε με τη συνδρομή ή τη χρήση 
οποιουδήποτε μέσου, όπως μαγνητοταινιοθηκών (κασετών), ψηφιακών 
δίσκων, ενιαίων σειριακών διαύλων (USB) και καρτών ψηφιακής μνήμης, 

    
   (ii) μη ηλεκτρικές συσκευές που εκπέμπουν μιμητικές φωνές θηραμάτων ή άγριων 

πτηνών και πλαστικά ή άλλα ομοιώματα θηραμάτων ή άγριων πτηνών: 
    
   Νοείται ότι για τα μέσα που αναφέρονται στην παρούσα υποπαράγραφο ο 

προϊστάμενος δύναται, με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 27, να επιτρέψει τη χρήση τους για κυνήγι συγκεκριμένων ειδών 
θηραμάτων∙»∙ και 

   
 (γ) με την αντικατάσταση της τελείας, από το τέλος της παραγράφου (ιβ) αυτού, με άνω 

τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ιγ): 
   
  «(ιγ) ξόβεργες.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 

6.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 27 του βασικού  νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) αυτού από την ακόλουθη νέα παράγραφο 
(στ): 

   
  «(στ) καθορίζει τον αριθμό των σκύλων, που κάτοχος άδειας κυνηγίου δύναται:  
   
Παράρτημα VΙΙΙ.  (i) να εκπαιδεύει, εφόσον καταβάλει το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα 

VΙΙΙ, 
    
 
 
Παράρτημα VΙΙΙ. 

 (ii) να συνοδεύεται κατά τις κυνηγετικές του εξορμήσεις, ο οποίος δεν δύναται να 
υπερβαίνει τους δύο (2) σκύλους ανά κυνηγό, εφόσον καταβάλει το τέλος που 
καθορίζεται στο Παράρτημα VΙΙΙ∙»∙ 

   
 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (ζ) αυτού,  αμέσως μετά τη φράση «οι ιδιοκτήτες 

κυνηγετικών σκύλων» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), των λέξεων «συγκεκριμένων 
ικανοτήτων»∙  

   
 (γ) με την προσθήκη, στην παράγραφο (κ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «σκύλων» (πρώτη 

γραμμή), της φράσης «, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) σκύλους 
ανά ποιμένα ή κτηνοτρόφο»∙ και 

   
 (δ) με την αντικατάσταση της τελείας, από το τέλος αυτού, με άνω τελεία και την προσθήκη, 

αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (λ): 
   
  «(λ)   καθορίζει τα είδη των θηραμάτων για τα οποία επιτρέπεται ο πυροβολισμός, η θή-

ρευση, η σύλληψη ή η καταδίωξη με τη χρήση πλαστικών ή άλλων ομοιωμάτων 
θηραμάτων ή/ και μη ηλεκτρικών συσκευών που παράγουν μιμητικές φωνές 
θηραμάτων.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 33 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 33 του βασικού  νόμου τροποποιείται ως ακoλούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή, από το εδάφιο (3) αυτού, των λέξεων «με γνωστοποίηση που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας»∙ και 

   
 (β) με την προσθήκη, στο τέλος αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 
   
  «(4) Σε περίπτωση που αλλοδαπός, ο οποίος δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, 

επιθυμεί να αποκτήσει πρώτη άδεια κυνηγίου ο προϊστάμενος δύναται να καθορίσει άλλο 
είδος εξέτασης, συμπεριλαμβανομένης και της προφορικής εξέτασης που διεξάγεται με τη 
βοήθεια μεταφραστή:      

   
  Νοείται ότι τα έξοδα μετάφρασης επιβαρύνουν τον αλλοδαπό.». 
  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 36Α. 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 36 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 36Α: 
 

 «Κυνήγι με 
αεροβόλο όπλο. 
 
 
 
Παράρτημα VΙΙ. 
Παράρτημα VΙΙΙ. 

36Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 37, κάτοχος 
ανανεωμένης άδειας κυνηγίου δύναται να αποκτήσει άδεια κυνηγίου με 
αεροβόλο, η οποία εκδίδεται στον Τύπο Β4, αφού προηγουμένως υποβάλει 
αίτηση σύμφωνα με τον Τύπο Β3 του Παραρτήματος VΙΙ, καταβάλει το 
τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα VΙΙΙ και έχει παρακολουθήσει 
εξειδικευμένο μάθημα για κυνήγι με αεροβόλο το οποίο διεξάγεται από τον 
προϊστάμενο. 

 
  (2) Η μεταφορά αεροβόλου ή και σφαιριδίων αεροβόλου επιτρέπεται 

μόνο από κατόχους ανανεωμένης άδειας κυνηγίου με αεροβόλο μόνο κατά 
την ανοικτή περίοδο κυνηγίου και όταν αυτό είναι αποσυναρμολογημένο, 
για τα μέρη του αεροβόλου που μπορούν να αποσυναρμολογηθούν, 
βρίσκεται εντός θήκης χωρίς σφαιρίδιο στη θαλάμη του και χωρίς να έχει 
εφαρμοσμένη σε αυτό γεμιστήρα: 

   
   Νοείται ότι θήκη η οποία είναι δυνατό να εφαρμοστεί πάνω σε 

ανθρώπινο σώμα δεν θεωρείται θήκη. 
   
  (3) Τα αεροβόλα δύναται να φέρουν σταθεροποιητή βολής, ανοικτά 

σκοπευτικά ή διόπτρα σκόπευσης, εξαιρουμένων των διοπτρών νυκτερινής 
σκόπευσης.».     
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Τροποποίηση 
του άρθρου 44 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 44 του βασικού  νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
παραγράφου (δ) αυτού από την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ): 

 «(δ)  (i)  ζωντανών άγριων πτηνών, τυφλωμένων ή ακρωτηριασμένων, χρησιμοποιουμένων ως 
κραχτών, ηλεκτρικών συσκευών που εκπέμπουν κελαηδήματα ή φωνές θηραμάτων ή 
άγριων πτηνών είτε από μόνες τους είτε με τη συνδρομή ή τη χρήση οποιουδήποτε 
μέσου, όπως μαγνητοταινιοθηκών (κασετών), ψηφιακών δίσκων, ενιαίων σειριακών 
διαύλων (USB) και καρτών ψηφιακής μνήμης, 

   
  (ii) πλαστικών ή άλλων ομοιωμάτων θηραμάτων ή άγριων πτηνών, μη ηλεκτρικών συσκευών       

που εκπέμπουν μιμητικές φωνές θηραμάτων ή άγριων πτηνών: 
   
  Νοείται ότι για τα μέσα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παρούσας 

παραγράφου ο προϊστάμενος δύναται, με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 27, να επιτρέψει τη χρήση τους για κυνήγι συγκεκριμένων ειδών 
θηραμάτων∙». 

   
Αντικατάσταση 
του άρθρου 56 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο 56: 

 «Απαγόρευση 
προσφοράς 
θηραμάτων και 
άγριας πανίδας σε 
υποστατικά. 

56.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου- 

  
Παράρτημα ΧΙΙΙ. 

«μικρές ποσότητες θηράματος» σημαίνει τις ποσότητες που καθορίζονται 
στο Παράρτημα ΧΙΙΙ∙ και 

   
  “υποστατικό” σημαίνει- 
   
  (α) ξενοδοχείο, υπεραγορά, περίπτερο, κατάστημα, πανδοχείο, εστιατό-

ριο, καφενείο, ταβέρνα ή υποστατικό παρόμοιου είδους, 
    
  (β) οποιοδήποτε χώρο, υπαίθριο ή μη, στον οποίο πωλείται θήραμα ή 

είδος άγριας πανίδας ή στον οποίο πωλείται, προσφέρεται ή 
ετοιμάζεται μαγειρευμένη τροφή για πώληση ή προσφορά για 
ανθρώπινη κατανάλωση. 

    
  (2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, κανένα θήραμα ή άλλο 

είδος άγριας πανίδας δεν μαγειρεύεται, πωλείται ή προσφέρεται σε 
οποιοδήποτε υποστατικό και κανένα όνομα ή περιγραφή οποιουδήποτε 
θηράματος ή είδους άγριας πανίδας δεν μπορεί να αναφέρεται σε κατάλογο 
φαγητών οποιουδήποτε υποστατικού ή σε σχέση με οποιοδήποτε 
υποστατικό. 

   
  (3) Πρόσωπο το οποίο μέσα σε οποιοδήποτε υποστατικό ή σε σχέση με 

οποιοδήποτε υποστατικό: 
   
  (α) Μαγειρεύει ή πωλεί οποιοδήποτε θήραμα ή είδος άγριας πανίδας∙ 
    
  (β) επιτρέπει ή ανέχεται όπως οποιοδήποτε θήραμα ή είδος άγριας 

πανίδας μαγειρεύεται ή πωλείται ή προσφέρεται∙ 
    
  (γ) χρησιμοποιεί ή επιτρέπει ή ανέχεται τη χρήση οποιουδήποτε 

καταλόγου φαγητών στον οποίο αναφέρεται το όνομα ή 
οποιαδήποτε άλλη περιγραφή θηράματος ή είδους άγριας 
πανίδας∙ 

    
  (δ) προσφέρει οποιοδήποτε είδος άγριας πανίδας∙ ή 
    
  (ε) προσφέρει θήραμα∙ 
    
  είναι ένοχο αδικήματος: 
   
  Νοείται ότι κάτοχοι άδειας κυνηγίου δύναται να μεταφέρουν σε χώρο 

εξυπηρέτησης εστιατορίου, για ιδίαν κατανάλωση αυθημερόν, μικρές 
ποσότητες θηραμάτων τα οποία είναι ήδη μαγειρευμένα και τα οποία 
θήρευσαν και κατέχουν νόμιμα: 
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  Νοείται περαιτέρω ότι ο υπεύθυνος του εστιατορίου λαμβάνει όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα για αποφυγή επιμόλυνσης των τροφίμων. 

   
  (4) Ιδιοκτήτης ή πρόσωπο που έχει την ευθύνη, τον έλεγχο ή τη 

διαχείριση υποστατικού ή οποιουδήποτε μέρους υποστατικού όπου 
οποιοδήποτε θήραμα ή είδος άγριας πανίδας μαγειρεύεται, πωλείται ή 
προσφέρεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι 
ένοχος αδικήματος, εκτός αν αποδείξει, προς ικανοποίηση του 
δικαστηρίου, ότι έλαβε κάθε λογικό μέτρο και προφύλαξη για την 
παρεμπόδιση διάπραξης του αδικήματος. 

   
  (5) Θηροφύλακας ή μέλος της αστυνομικής δύναμης μπορεί, χωρίς 

δικαστικό ένταλμα, να εισέλθει σε οποιοδήποτε υποστατικό ή σε 
οποιοδήποτε μέρος υποστατικού εντός του οποίου έχει λόγους να πιστεύει 
ότι μαγειρεύεται, πωλείται ή προσφέρεται θήραμα ή είδος άγριας πανίδας 
κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και να το κατάσχει: 

   
   Νοείται ότι η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο ύστερα από την 

εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ενοίκου της ή με δικαστικό ένταλμα.». 
 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 61 
του βασικού 
νόμου. 

11.  Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού, του 
ακόλουθου νέου εδαφίου (12): 

 

 «(12) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “άγρια πανίδα” δεν περιλαμβάνει νόμιμα 
θηρευθέντα θηράματα.». 

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 62 
του βασικού 
νόμου. 

12.  Το άρθρο 62 του βασικού  νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 62: 

 «Ζημιές σε έργα 
υποδομής του 
Ταμείου Θήρας. 

62.-(1) Πρόσωπο το οποίο-  

  (α) Eισέρχεται παράνομα, παρενοχλεί ή προκαλεί ζημιά σε εκτροφεία, 
πυρήνες απελευθέρωσης περδικιών, ποτίστρες παροχής νερού 
σε θηράματα, σπορές θηραμάτων, καθώς και σε οποιαδήποτε 
έργα υποδομής του Ταμείου Θήρας (Υπηρεσίας Θήρας και 
Πανίδας), ή 

    
  (β) μετακινεί, αφαιρεί, ή προκαλεί ζημιά σε πινακίδες του Ταμείου 

Θήρας (Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας), ή 
    
  (γ) τοποθετεί πινακίδες, που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του 

κυνηγίου, χωρίς την έγκριση του προϊσταμένου, 
   
  είναι ένοχο αδικήματος. 
   
  (2) Ο προϊστάμενος δύναται να-  
   
  (α) Aφαιρεί και να κατάσχει οποιαδήποτε πινακίδα η οποία έχει 

τοποθετηθεί χωρίς την έγκρισή του και έχει σχέση με τη διεξαγωγή 
του κυνηγίου∙ 

    
  (β) συλλαμβάνει ή, σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, να 

θανατώνει ζώα που επανήλθαν σε ημιάγρια κατάσταση ή δεν είναι 
υπό τον έλεγχο του ιδιοκτήτη τους, όταν αποτελούν κίνδυνο για 
την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή και προκαλούν ζημιά στην 
άγρια πανίδα ή στους βιότοπούς της: 

    
  (γ) συλλαμβάνει ή και να θανατώνει είδη που καθορίζονται στο 

διάταγμα του υπουργού το οποίο εκδίδεται δυνάμει της 
παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 59.». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 70Α. 
 

13.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 70 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 70Α: 
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 «Κυνηγετικά 
σκυλιά. 

70Α.-(1) Τα κυνηγετικά σκυλιά τα οποία - 

  (α) Eίναι πιστοποιημένα από  κυνολογικό όμιλο, σωματείο ή οργάνωση 
συγκεκριμένης φυλής σκύλων, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό∙ 

    
  (β) υπάγονται στο διεθνή όμιλο των συγκεκριμένων φυλών∙ και 
    
  (γ) είναι αναγνωρισμένα από τον Κυνολογικό Όμιλο της χώρας στην 

οποία εδρεύουν εφόσον αυτός είναι αναγνωρισμένος από τη διεθνή 
Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI)∙ 

   
  δύναται χωρίς οποιαδήποτε άλλη εξέταση να χρησιμοποιηθούν στα είδη κυνηγίου 

που εξειδικεύονται, νοουμένου ότι ο κυνολογικός όμιλος, το σωματείο ή η 
οργάνωση είναι εγγεγραμμένος στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και μπορεί να 
εκδίδει πιστοποιητικά ικανοτήτων για σκοπούς χρήσης κυνηγετικών σκύλων για 
συγκεκριμένα είδη κυνηγίου.   

   
  (2) Για τα κυνηγετικά σκυλιά που δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), δύναται να παραχωρείται 
πιστοποιητικό ικανοτήτων από τον προϊστάμενο, με βάση Κανονισμούς που 
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 71 
του βασικού 
νόμου. 

14. Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 

 (α)  
 

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2)  αυτού από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «184(I) του 2002 
137(I) του 2005. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Σκύλων Νόμου, ο προϊστάμενος, 
σε συνεννόηση με τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και την κατά 
τόπο αρμόδια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, δύναται να επιτρέπει, 
χορηγώντας σχετική άδεια, τη δημιουργία χώρων εκπαίδευσης κυνηγετικών 
σκύλων, με βάση Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του 
Νόμου.»∙ και 

   
 (β) με τη διαγραφή των εδαφίων (3), (4) και (6) αυτού∙ 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 76 
του βασικού 
νόμου. 

15.  Το άρθρο 76 του βασικού  νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το τέλος του 
εδαφίου (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

 «(4) Σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης ο υπουργός δύναται να αναθέτει σε μέλη της 
Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας καθήκοντα ασφάλειας κτηρίων, εγκαταστάσεων, υποδομών και 
προσώπων.». 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 77 
του βασικού 
νόμου. 

 

16.  Το άρθρο 77 του βασικού  νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 
(6) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (7): 

 
Παράρτημα VII, 
Τύπος K. 

«(7)(α) Θηροφύλακας ή μέλος της αστυνομικής δύναμης δύναται να εκδίδει γραπτή 
παρατήρηση, σύμφωνα με τον Τύπο K του Παραρτήματος VII, σε πρόσωπο που διαπράττει 
αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων (ζ) και (κ) του εδαφίου (1) του άρθρου 
27, καθώς και των άρθρων 40, 42 και 58 όταν υπάρχει εύλογη και δικαιολογημένη υποψία ότι το 
αδίκημα διαπράχθηκε χωρίς πρόθεση και εφόσον έχει τη σύμφωνη γνώμη ιεραρχικά ανώτερού 
του.  

  
 (β) Κάθε γραπτή παρατήρηση η οποία εκδίδεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου 

αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης και περιλαμβάνει τα σχόλια του θηροφύλακα ή του μέλους 
της αστυνομικής δύναμης, κατά περίπτωση, και διαγράφεται μετά από παρέλευση τριάντα έξι (36) 
μηνών από την ημερομηνία της έκδοσής της. 

  
 (γ) Στο ίδιο πρόσωπο δεν είναι δυνατό να εκδοθεί πέραν της μίας (1) παρατήρησης σε διάστημα 

τριάντα έξι (36) μηνών. 
  
 (δ) Ο προϊστάμενος τηρεί και ενημερώνει, σε συνεχή βάση, ένα (1) κεντρικό αρχείο γραπτών 

παρατηρήσεων, σε οποιαδήποτε μορφή περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής, στο οποίο 
καταχωρούνται όλα τα σχετικά στοιχεία και οι πληροφορίες, ανάλογα με την περίπτωση. 
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 (ε) Σε κάθε πρόσωπο που εκδίδεται γραπτή παρατήρηση επιβάλλονται δύο (2) προειδοποιητικοί 
βαθμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80.». 

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 78 
του βασικού 
νόμου. 

17. Το άρθρο 78 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 78: 

 «Εξουσίες 
εργαζομένων 
που 
υπάγονται 
στον 
προϊστάμενο. 

78. Όλοι οι εργαζόμενοι που υπάγονται διοικητικά στον προϊστάμενο, αφού 
τύχουν της έγκρισής του και προμηθευτούν σχετικό δελτίο ταυτότητας από αυτόν, 
έχουν τις ίδιες εξουσίες με τους θηροφύλακες, όταν αυτοί βρίσκονται σε 
εντεταλμένη υπηρεσία, εκτός της εξουσίας σύλληψης και του δικαιώματος να 
φέρουν πυροβόλο όπλο.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 80 
του βασικού 
νόμου. 

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

 (α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού με τα ακόλουθα νέα εδάφια (1) και 
(2): 

   
  «(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όλα τα αδικήματα που 

προκύπτουν από παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να τύχουν 
εξώδικης ρύθμισης ως ακολούθως: 

   
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα ΧΙ. 

 (α) Για τα αδικήματα που αφορούν 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, των παραγράφων (β) 
και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 44, του εδαφίου (1) του άρθρου 45, του εδαφίου 
(3) του άρθρου 55, της παραγράφου (α) και της υποπαραγράφου (αα) της 
παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 57 και του εδαφίου (4) του άρθρου 
61, τα τέλη εξώδικης ρύθμισης καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΙ: 

    
         Νοείται ότι αδικήματα που προκύπτουν από παραβίαση των διατάξεων της 

παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 44 και του εδαφίου (1) του άρθρου 
45, στην έκταση που αφορούν την πιο πάνω παράγραφο, μπορούν να τύχουν 
εξώδικης ρύθμισης μόνο εφόσον δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη παραβίαση των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου∙ 

    
  (β) για όλα τα αδικήματα που προκύπτουν από παραβίαση διατάξεων του παρόντος 

Νόμου οι οποίες δεν αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, το 
ύψος του εξώδικου προστίμου που επιβάλλεται ισούται με ποσοστό ύψους δέκα 
τοις εκατό (10%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου, εκτός 
αν το αδίκημα αφορά - 

    
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα ΧΙΙ. 

  (i) κατοχή ή/ και χρήση των μέσων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και 
(δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11 και στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 44, όπου το ύψος του εξώδικου προστίμου ισούται με το 
άθροισμα του ποσού που υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους δέκα τοις εκατό 
(10%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου και του 
ποσού που υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των μέσων που έχουν 
σχέση με το αδίκημα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ, 

 
 
   (ii) κατοχή ή κατοχή και χρήση των μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 

(ιγ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11, όπου το ύψος του εξώδικου προστίμου 
που επιβάλλεται ισούται με ποσοστό ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί του 
ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου: 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα ΧΙΙ. 

        Νοείται ότι για οποιαδήποτε επιπρόσθετα αδικήματα προκύψουν από τη 
διερεύνηση του υπό αναφορά αδικήματος και τα οποία προκύπτουν ως 
αποτέλεσμα της χρήσης των μέσων της παραγράφου (ιγ) του εδαφίου (2) 
του άρθρου 11, το ύψος του εξώδικου προστίμου για τα εν λόγω 
επιπρόσθετα αδικήματα ισούται με το άθροισμα του ποσού που 
υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού που 
αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου και ποσού ανάλογου του αριθμού των 
ξόβεργων που έχουν σχέση με το αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο Παράρτημα ΧΙΙ, 
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Παράρτημα ΧΙΙ. 

  (iii) παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 15, όπου το ύψος του εξώδικου 
προστίμου που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα του ποσού που 
υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους ογδόντα τοις εκατό (80%)  επί του ποσού 
που προβλέπεται στο άρθρο 15 και ποσού ανάλογου του αριθμού των 
αγρινών, που έχουν σχέση με το αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο Παράρτημα ΧΙΙ, 

     
   (iv) παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 17, όπου το ύψος του εξώδικου 

προστίμου που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα του ποσού που 
υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του ποσού 
που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου και ποσού ανάλογου του αριθμού 
των αγρινών, που έχουν σχέση με το αδίκημα, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ, 

     
   (v) παραβίαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 31, όπου το ύψος 

του εξώδικου προστίμου που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα του 
ποσού που υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους δέκα τοις εκατό (10%)  επί του 
ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου και ποσού ίσου με το 
άθροισμα των τελών των αδειών κυνηγίου που το πρόσωπο παρέλειψε να 
ανανεώσει από την τελευταία φορά που ανανέωσε την άδεια κυνηγίου του 
και σε περίπτωση που το αδίκημα διαπράχθηκε από πρόσωπο που ποτέ 
στο παρελθόν δεν είχε εκδώσει άδεια κυνηγίου τότε στο εξώδικο πρόστιμο 
θα προστίθεται χρηματικό ποσό ίσο με το άθροισμα των τελών των αδειών 
κυνηγίου  που το πρόσωπο παρέλειψε να ανανεώσει από το έτος όπου είχε 
τη δυνατότητα να εκδώσει άδεια κυνηγίου, εκτός αν αποδείξει ότι απουσίαζε 
στο εξωτερικό, 

     
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα ΙΧ. 
 
Παράρτημα ΧΙΙ. 

  (vi) παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 48, όπου το ύψος του εξώδικου 
προστίμου που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα του ποσού που 
υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού 
που προβλέπεται στο άρθρο 48 όταν αυτό αφορά λαγό ή ύψους σαράντα 
τοις εκατό (40%) επί του ποσού προβλέπεται στο άρθρο 48 όταν αυτό 
αφορά άλλα είδη άγριων πτηνών και ποσού ανάλογου του αριθμού των 
λαγών ή των άγριων πτηνών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΧ, που 
έχουν σχέση με το αδίκημα, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Παράρτημα ΧΙΙ, 

     
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα ΙΧ. 
Παράρτημα ΧΙΙ. 

  (vii) παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 49, όπου το ύψος του εξώδικου 
προστίμου που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα του ποσού που 
υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού 
που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου όταν αυτό αφορά λαγό ή ύψους 
σαράντα τοις εκατό (40%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του 
Νόμου όταν αυτό αφορά άλλα είδη άγριων πτηνών και ποσού ανάλογου του 
αριθμού των λαγών ή των άγριων πτηνών που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα ΙΧ, που έχουν σχέση με το αδίκημα, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ, 

     
Παράρτημα Ι. 
 
 
 
 
Παράρτημα ΧΙΙ. 

  (viii) είδη άγριων πτηνών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, όπου το 
εξώδικο πρόστιμο που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα του ποσού που 
υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού που 
αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου και ποσού ανάλογου του αριθμού των 
άγριων πτηνών του Παραρτήματος Ι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Παράρτημα ΧΙΙ, 

     
Παράρτημα VΙ. 
 
 

 
 
Παράρτημα ΧΙΙ. 

  (ix) είδη άγριων πτηνών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VΙ, όπου το 
εξώδικο πρόστιμο που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα του ποσού που 
υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού που 
αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου και ποσού ανάλογου του αριθμού των 
άγριων πτηνών του Παραρτήματος VΙ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Παράρτημα ΧΙΙ, 

     
Παράρτημα ΙΧ.   (x) είδη άγριων πτηνών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΧ, όπου το 

εξώδικο πρόστιμο που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα του ποσού που 
υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του ποσού 
που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου και ποσού ανάλογου του αριθμού 
των άγριων πτηνών του εν λόγω Παραρτήματος, και 

     
 
 
 

  (xi) λαγούς, όπου το εξώδικο πρόστιμο που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα 
του ποσού που υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί 
του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου και ποσού ανάλογου 
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Παράρτημα ΧΙΙ. 

του αριθμού των λαγών που έχουν σχέση με το αδίκημα σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ. 

     
  (γ) Για οποιαδήποτε επιπρόσθετα αδικήματα τα οποία θα προκύψουν κατά τη 

διερεύνηση αδικήματος που περιλαμβάνεται στην παράγραφο (β) του παρόντος 
εδαφίου επιβάλλεται εξώδικο πρόστιμο που ισούται με ποσοστό ύψους πέντε τοις 
εκατό (5%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου εκτός αν οι 
διατάξεις της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου προβλέπουν διαφορετικά 
αναφορικά με επιπρόσθετα αδικήματα. 

   
  (2)(α) Ο θηροφύλακας ή το μέλος της αστυνομικής δύναμης, πριν την έκδοση της 

εξώδικης ρύθμισης, παραλαμβάνει όλα τα σχετικά τεκμήρια και τα παραδίδει στον τοπικό 
Αστυνομικό Σταθμό συνοδευόμενα με σχετική γραπτή κατάθεσή του προς τον Ανακριτή 
της υπόθεσης, στην οποία αναφέρει τα γεγονότα.  

   
  (β) Ο υπεύθυνος του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού, με το τέλος της διαδικασίας που 

προνοείται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, έχει την ευθύνη κατακράτησης 
όλων των τεκμηρίων μέχρις ότου η όλη υπόθεση ολοκληρωθεί είτε με αποπληρωμή του 
εξώδικου προστίμου είτε με την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης στην περίπτωση 
που το εξώδικο πρόστιμο δεν πληρωθεί: 

   
   Νοείται ότι το εξώδικο πρόστιμο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) (β) 

του παρόντος άρθρου από τον Ανακριτή και το ύψος του δεν δύναται να υπερβαίνει τη 
μέγιστη προβλεπόμενη ποινή που δύναται να επιβάλει το δικαστήριο για κάθε 
συγκεκριμένο αδίκημα. 

   
  (γ) Πρόσωπο που διέπραξε αδίκημα το οποίο έχει ρυθμιστεί εξώδικα, αφού 

προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής του εξώδικου προστίμου στον Αστυνομικό Σταθμό 
που φυλάσσονται τα τεκμήρια της συγκεκριμένης υπόθεσης, μπορεί να παραλάβει μόνο τα 
τεκμήρια που νόμιμα δύναται να κατέχει και στην περίπτωση αδικήματος κατοχής 
θηραμάτων πέραν του ανώτατου ορίου που δύναται να κατέχει κάτοχος άδειας κυνηγίου, 
το πρόσωπο που καταγγέλθηκε και πλήρωσε το εξώδικο πρόστιμο  μπορεί να παραλάβει 
μόνο τα θηράματα που νόμιμα μπορούσε να κατέχει. 

   
  (δ) Τα τεκμήρια των οποίων η κατοχή απαγορεύεται, όπως συσκευές που εκπέμπουν 

κελαηδήματα άγριων πτηνών ή θηράματα τα οποία θηρεύθηκαν παράνομα ή 
προστατευόμενα είδη πτηνών ή θηράματα που ξεπερνούν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο 
αριθμητικά, παραδίδονται στον προϊστάμενο ο οποίος αναλαμβάνει την καταστροφή τους 
και εκδίδει σχετική βεβαίωση. 

   
  (ε) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 89, θηροφύλακας 

ή μέλος της αστυνομικής δύναμης,  επιβάλλει, για σκοπούς εξώδικης ρύθμισης αδικήματος, 
ένα (1) βαθμό ποινής για κάθε εξώδικη ρύθμιση που εκδόθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του παρόντος άρθρου.»∙ 

   
 (β) με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (5) αυτού, της φράσης «της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 57» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τη φράση «της παραγράφου 
(α) και της υποπαραγράφου (αα) της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 57»∙ 
και 

   
 (γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (12) αυτού. 

 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 88 
του βασικού 
νόμου. 

19. To άρθρο 88 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του ποσού «Λ.Κ. 
10.000,00» (τέταρτη γραμμή) με το ποσό «είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000,00)». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 99 
του βασικού 
νόμου. 

20.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν, του ακόλουθου νέου άρθρου 99 
και με την αντικατάσταση του υφιστάμενου πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 

 «Ενημέρωση της 
Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής 
Περιβάλλοντος. 

138(Ι) του 2001 
37(Ι) του 2003 

105(Ι) του 2012. 

99. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, ο 
υπουργός ενημερώνει, γραπτώς, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλ-
λοντος, κάθε έξι (6) μήνες, για τις ποινές που επιβλήθηκαν από την 
εφαρμογή του Νόμου.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 91 
του βασικού 
νόμου. 

21. To άρθρο 91 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αναρίθμηση του υφιστάμενου 
κειμένου του εδαφίου (1) αυτού σε παράγραφο (α) και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της 
ακόλουθης παραγράφου (β): 

 «(β) Η καταβολή τελών γίνεται – 
 

 (i) Σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που είναι συμβεβλημένο με τον πάροχο ή τους 
παρόχους πληρωμών που επιλέγει η Δημοκρατία, εφόσον το εν λόγω ίδρυμα συμφωνεί να 
αποδέχεται πληρωμές τελών∙ ή 
 

 (ii) διαδικτυακά, μέσω συμβεβλημένου οργανισμού διευκόλυνσης πληρωμών∙ ή 

 (iii) με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τον οποίο καθορίζει ο προϊστάμενος με διάταγμα που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.». 
 

Τροποποίηση 
του 
Παραρτήματος 
VII του βασικού 
νόμου. 

22. Το Παράρτημα VII του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

(α) 
 

« 

Με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Τύπο Β2 αυτού, των ακόλουθων νέων Τύπων Β3 και 
Β4: 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

TΥΠΟΣ Β3 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΒΟΛΟ 

Εγώ ο/η …………………………………………., με Α.Δ.Τ……………, Ημερ. Γέννησης 

….…/.……/….…., Διεύθυνση…………………………………..………………………………, 

Πόλη / χωριό…….….…………………, Τ.Τ ……………,  Επαρχία 

……………………………………., Αρ. Τηλ. …………………….., Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου ……………………………………………………………..………………. 

παρακαλώ όπως μου παραχωρηθεί άδεια κυνηγίου με αεροβόλο.  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 

Δηλώστε κατά πόσο έχετε καταδικαστεί από πολιτικό δικαστήριο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, 

τα τελευταία δύο (2) χρόνια.  Αναφέρετε τη φύση του αδικήματος, την ημερομηνία 

καταδίκης και την ποινή που σας επιβλήθηκε: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

Δηλώνω ότι κατέγραψα στο παρόν έντυπο όλα τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί, ότι από 

ό,τι γνωρίζω οι πληροφορίες είναι ορθές 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 την ποινική δίωξή μου. 
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Υπογραφή αιτητή: ………………………………... 

Ημερομηνία:………/………/……….       

Πληρωτέο Τέλος:  € 20.00 

------------------------------------------------------------------------------------ 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 

ΑΡ. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(F. 18) 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΗΜΕΡΟ- 

ΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 

 

--------------------------- 

   

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 

ΝΟΜΟΣ 

TΥΠΟΣ Β4 

ΑΔΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (ΚΑΙ ΜΕ ΑΕΡΟΒΟΛΟ) 

(Άρθρο 36Α) 

 

 

Φωτογραφία 

 

 

Με βάση τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμου, δίδεται άδεια στο πρόσωπο με τα πιο κάτω στοιχεία να 

πυροβολεί, φονεύει:   

 

Όνομα:………………………………………                                      

Αρ. Ταυτότητας:……………………… 

Διεύθυνση:…………………………………                               

   

Ημερ. Γέννησης:…………………………. 

Τηλέφωνο:…………………………. 

 

Πληρωτέο Τέλος: €77.00 + €20.00= €97.00 

Εισφορά:  €                        

Βαθμοί Ποινής: 0 

Προειδοποιητικοί Βαθμοί: 0  
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Αριθμός Άδειας:……………………. 

Ημερομηνία έκδοσης:……………………. 

Η άδεια αυτή ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της μέχρι ……………… 

Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή άλλων προσωπικών στοιχείων, 

παρακαλώ όπως:  

α) Συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα και τον αποστείλετε στη 

διεύθυνση: 

Υπηρεσία  Θήρας και Πανίδας,  

Υπουργείο Εσωτερικών 

1453 Λευκωσία  

ή  β) επικοινωνήσετε με τα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας: 

Τηλέφωνα: 22867786, 22867897, 22867779. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  wildlife.thira@cytanet.com.cy 

Ιστοσελίδα: www.cypruswildlife.gov.cy 

………………………………………………………………………. 

Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 

Παρακαλώ όπως προβείτε στην αλλαγή των πιο κάτω προσωπικών μου 

στοιχείων: 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………… 

Αρ. Ταυτότητας:………………………. 

Οδός:……………………………………………… Αριθμός:…………… 

Ταχ.Κώδικας:…………   Δήμος/Κοινότητα: ……………………. 

Ηλεκτρ. Διεύθυνση:…………………………………………….  

Τηλ.: ………………………………… 

Υπογραφή:……………………………………………………….…. 

Ημερομηνία: …………/…………/………….                                                 

                                                                                                                                           »∙ και 
 

  

 (β)     με την προσθήκη, στο τέλος αυτού, του ακόλουθου νέου Τύπου Κ: 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 

ΝΟΜΟΣ 

[Άρθρο 77 (7)] 

 

ΤΥΠΟΣ Κ 

Γραπτή Παρατήρηση 

 

Μέρος Ι 

Ημερομηνία:.......................................     Ώρα: .......................... 

Τόπος Παράβασης: ........................................................ 

Ονοματεπώνυμο κυνηγού: .................................................... 

Διεύθυνση:................................................................................... 

Τηλ:..................................... 

Αρ. Ταυτότητας:................   Ημερ. Γεννήσεως: .......................... 

Αρ. Άδειας κυνηγίου: ................Ημερ. Ανανέωσης .................... 

Παράβαση:....................................................................................................................

......................................................................................................................................

................................ 

*Αρ. Όπλου: .......................................*Αριθμός σκύλων:............ 

Βαθμός / Αριθμός / Ονοματεπώνυμο: 

.................................................................................................... 

Επαρχία / Έδρα:.......................................................................... 

Υπογραφή:........................................... 

*(συμπληρώνονται μόνο εάν υπάρχουν)      

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Μέρος ΙΙ 

Γραπτή Παρατήρηση 

Για την παρούσα παράβαση δεν θα ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα εναντίον σας. 

Συμβουλεύεστε όπως συμμορφώνεστε με τους Νόμους και τους Κανονισμούς που 

διέπουν το κυνήγι στο μέλλον.  

No legal action will be taken against you for the present hunting violation. You are 

however advised to comply with hunting Laws and Regulations in the future. 

Βαθμός & Αριθμός θηροφύλακα/ Αστυνομικού:......................... 

Υπογραφή: ……………….................................... 

Ημερομηνία και Ώρα: ……………………………………….. 
 

     ». 

 

Αντικατάσταση 
του 
Παραρτήματος 
VIIΙ του βασικού 
νόμου. 

23.  Το Παράρτημα VIIΙ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο Παράρτημα VIIΙ: 

 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ 
(Άρθρα 27, 31, 32, 35, 36, 55, 57, 61 και 71)  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΤΕΛΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ 
ΤΕΛΟΣ 

(€) 

1 Άσκηση κυνηγετικού σκύλου ή σκύλων από 
την 1

η
 Ιανουαρίου μέχρι τη 15

η
 Ιουλίου 

εκάστου έτους, στις καθορισμένες περιοχές, 
νοουμένου ότι υπάρχει ανανεωμένη άδεια 
κυνηγίου και ανανεωμένη άδεια κυνηγίου με τη 
συνοδεία σκύλου ή σκύλων 

27(1)(στ) 20€ 

2 Άσκηση κυνηγετικού σκύλου ή σκύλων από τη 
15

η
 Ιουλίου μέχρι την 31

η
 Δεκεμβρίου εκάστου 

έτους, στις καθορισμένες περιοχές, νοουμένου 
ότι υπάρχει ανανεωμένη άδεια κυνηγίου και 
ανανεωμένη άδεια κυνηγίου με τη συνοδεία 
σκύλου ή σκύλων 

27(1)(στ) Ατελώς 

3. Κυνήγι με τη συνοδεία σκύλου ή σκύλων 
27(1)(στ) 10€ 

4.  Εξέταση αίτησης έκδοσης πρώτης άδειας 
κυνηγίου  31(3) 30€ 

5. Εξέταση αίτησης έκδοσης πρώτης άδειας 
κυνηγίου σε κατόχους ξένης άδειας κυνηγίου  31 (5)(β) 30 € 

6. Προφορική εξέταση κατόχου ξένης άδειας 
κυνηγίου από τον προϊστάμενο ή εκπρόσωπό 
του  

31(5)(γ) 85 € 
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7. Παρακολούθηση επιμορφωτικών μαθημάτων 
και  εξέταση για απόκτηση πρώτης  άδειας 
κυνηγίου 32(1) 60€ 

8. Ανανέωση της άδειας κυνηγίου στους 
κυνηγούς που δεν έχουν συμπληρώσει το 65

ο
  

έτος της ηλικίας τους κατά την 31
η
  Ιουλίου του 

χρόνου έκδοσης της άδειας 

35 77 € 

9. Ανανέωση της άδειας κυνηγίου στους 
κυνηγούς που έχουν συμπληρώσει το 65

ο
  

έτος της ηλικίας τους αλλά δεν έχουν 
συμπληρώσει το 80

ο
 έτος της ηλικίας τους 

κατά την 31
η
  Ιουλίου του χρόνου έκδοσης της 

άδειας 

35 43€ 

10. Ανανέωση της άδειας κυνηγίου στους 
κυνηγούς που έχουν συμπληρώσει το 80

ο
  

έτος της ηλικίας τους και άνω κατά την 31
η
  

Ιουλίου του χρόνου έκδοσης της άδειας 
35 Ατελώς 

11. Έκδοση πρώτης άδειας κυνηγίου 

36 77€ 

12. Άδεια κυνηγίου με αεροβόλο 

36Α (2) 20€ 

13. Παρακολούθηση εξειδικευμένου μαθήματος 
για κυνήγι με αεροβόλο 36Α (2) 20€ 

14. Άδεια εμπορίας θηραμάτων 

55(2) 340€ 

15. Άδεια μεταφοράς κυνηγετικού όπλου  

57(2) 20€ 

16. Άδεια ταριχευτή 
61(3) 340€ 

17. Άδεια κατοχής εκάστου ταριχευμένου πτηνού 
ή ζώου 61 (11) 40€ 

18. Έκδοση άδειας εξάσκησης και εκπαίδευσης 
μελών κυνηγετικού σωματείου, ιδρύματος ή 
λέσχης 

71(1) 60€ 

». 

  

Αντικατάσταση 
του 
Παραρτήματος 
ΧΙ του βασικού 
νόμου. 

24. Το Παράρτημα ΧI του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο Παράρτημα ΧI: 
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                                                                 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ 

(Άρθρο 80) 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α Περιγραφή αδικήματος Άρθρο Καθορισμένο 
πρόστιμο 

(€) 

Προειδο-
ποιητικοί 
βαθμοί 

1. Ανώτατος αριθμός 
θηραμάτων που μπορούν 
να θηρευτούν ή να 
κατέχονται σε μια 
κυνηγετική εξόρμηση 

27(1)(α) 

170€ για κάθε ένα 
επιπλέον θήραμα 

πέραν του 
καθορισμένου 

1 

2. Μη άμεση θανάτωση 
θηράματος 

 

27(1)(ε) 150€ 1 

3. Αριθμός κυνηγετικών 
σκύλων που δύναται να 
εκπαιδεύει ένας κάτοχος 
άδειας κυνηγίου 

 

27(1) (στ) 100€ 1 

4. Άσκηση κυνηγετικών 
σκύλων χωρίς την 
απαιτούμενη άδεια 

 

27(1) (στ)(i) 200€ 1 

5. Κυνήγι με τη συνοδεία 
σκύλου ή σκύλων χωρίς 
την απαιτούμενη άδεια 

 

27(1) 
(στ)(ii) 

150€ 1 

6. Αριθμός κυνηγετικών 
σκύλων που δύναται να 
συνοδεύουν ένα κάτοχο 
άδειας κυνηγίου 

 

27(1) 
(στ)(ii) 

100€ για κάθε 
σκύλο πέραν των 

δύο (2) 
1 

7. Περιοχές άσκησης 
κυνηγετικών σκύλων 

 

27(1)(ζ) 300€ 2 

8. Άσκηση σκύλων κούρσας 

 
27(1)(η) 500€ 2 

9. Κυκλοφορία ή άσκηση 
κυνηγετικών σκύλων από 
τη δύση μέχρι την 
ανατολή του ηλίου 

 

27(1)(θ) 500€ 2 

10. Κυκλοφορία σκύλων σε 
απαγορευμένες περιοχές 
κυνηγίου κατά τις ημέρες 
κυνηγίου 

 

27(1)(ι) 300€ 2 

11. Συνοδεία κτηνοτρόφων 
από σκύλους 27(1)(κ) 

50€ για κάθε 
σκύλο πέραν των 

τεσσάρων (4) 
1 

12. Μεταφορά σκύλων 

 
27(4) 100€ 1 

13. Άσκηση σκύλων από 
πρόσωπο που δεν είναι 
κάτοχος ανανεωμένης 
άδειας κυνηγίου 

 

31(4) 50€ 1 
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14. Έλεγχος άδειας κυνηγίου. 

Πρόσωπο που δε 
μεταφέρει και δεν 
επιδεικνύει την άδεια 
κυνηγίου του, όταν του 
ζητηθεί από μέλος της 
αστυνομικής δύναμης ή 
θηροφύλακα 

39 25€ 0 

15. Ενδυμασία κυνηγού κατά 
το επιδημητικό κυνήγι 

 

40 50€ 0 

16. Απαγόρευση έκθεσης 
θηράματος 

 

41 85€ 0 

17. Απαγόρευση απόρριψης 
φυσιγγίων 

42 

50€ και 1€ για 
κάθε κενό 

φυσίγγιο που 
απορρίφθηκε ή 
δεν έχει στην 
κατοχή του. 

0 

18. Μεταφορά θηραματικών 
πτηνών. 

Δηλ. πρόσωπο το οποίο 
δεν διατηρεί τα πτηνά 
που έχει θηρεύσει με 
πλήρες φτέρωμα στο 
κεφάλι και στη μια 
τουλάχιστο φτερούγα 

 

 

43 

 

85€ 

 

1 

19. Χρήση προβολέων, 
καθρεφτών και άλλων 
εκτυφλωτικών μέσων  

 

44(1)(β) 200€ 2 

20. Κατοχή ή / και χρήση των 
μέσων που αναφέρονται 
στην παράγραφο (δ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 
44 

 

44(1)(δ) και 
45(1) 

500€ 2 

21. Μη έκθεση άδειας 
εμπορίας θηραμάτων σε 
περίοπτο μέρος 

 

55(3) 40€ 0 

22. Μεταφορά συναρμολο-
γημένου όπλου εντός ή 
εκτός θήκης κατά τις ώρες 
που επιτρέπεται το 
κυνήγι. 

 

57(1)(α) 150€ 1 

23. Μεταφορά 
αποσυναρμολογη-μένου 
όπλου εκτός θήκης 

 

57(1)(ε) 
(αα) 

150€ 1 

24. Μη έκθεση της άδειας 
ταρίχευσης σε περίοπτο 
μέρος. 

61(4) 40€ 0 

». 
 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέων 
Παραρτημάτων 
ΧΙΙ και ΧΙΙΙ. 

25.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το Παράρτημα ΧΙ αυτού, 
των ακόλουθων νέων Παραρτημάτων ΧΙΙ και ΧΙΙΙ: 

895



 « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ 

(Άρθρο 80) 

Παράνομα μέσα θανάτωσης και σύλληψης άγριων πτηνών και θηραμάτων     

Α/Α Είδος παράνομου μέσου 
θανάτωσης και σύλληψης άγριων 

πτηνών και θηραμάτων 

Άρθρο Καθορισμένο πρόστιμο 
(€) 

1. Δίκτυα 11(δ) και 44(α) 500€ για κάθε δίκτυ 
πέραν του ενός 

2. Ξόβεργα, άγκιστρα 11(α), 11(ιγ) και 
44(α) 

10€ για κάθε ξόβεργο ή 
άγκιστρο πέραν των  

εβδομήντα δύο 

3. Θηλιών, συρματοθηλιών 11(α) και 44(α) 500€ για κάθε θηλιά ή 
συρματοθηλιά πέραν της 

μίας 

4. Σιδηροπαγίδων, παγίδων με 
σιαγόνες 

11(α) και 44(α) 500€ για κάθε 
σιδηροπαγίδα ή παγίδα 
με σιαγόνες πέραν της 

μίας 

5. Ηλεκτρονικών συσκευών που 
προκαλούν θανάτωση ή 
αναισθησία και οποιωνδήποτε 
άλλων παρόμοιων παγίδων ή 
παραπλανητικών μέσων και 
μεθόδων 

11(α) και 44(α) 1.000€ για κάθε συσκευή 
πέραν της μίας  

Είδη και αριθμός άγριων πτηνών, θηραμάτων και αγρινών 

Α/Α Είδη Καθορισμένο πρόστιμο 

6. Είδη που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα VI  

10€ για κάθε πτηνό πέραν των πενήντα  

7. Είδη που περιλαμβάνονται τόσο 
στο  Παράρτημα Ι όσο και στο 
Παράρτημα VI 

100€ για κάθε πτηνό πέραν του ενός 

8. Είδη που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα IΧ 

4.000€ για κάθε πτηνό πέραν του ενός (1) 

9. Λαγοί 1.000€ για κάθε λαγό πέραν του ενός 

10. Αγρινά 10.000€ για κάθε αγρινό πέραν του ενός 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ 

(Άρθρο 56) 

Πίνακας Μικρών Ποσοτήτων 

Α/Α Είδος Ποσότητα ανά κάτοχο άδειας κυνηγίου 

1. 
Lepus europaeus 

Λαγός 
1 

2. 
Alectoris chukar 

Πέρδικα 
10 

3. 
Francolinus francolinus 

Φραγκολίνα 
5 

4. 
Anas penelope 

Σφυριχτάρι 
10 

5. 
Anas strepera 

Φλυαρόπαπια 
10 

6. 
Anas crecca 

Κιρκίρι (σαρσέλα) 
10 

7. 
Anas platyrhynchus 

Πρασινοκέφαλη 
10 

8. 
Anas acuta 

Σουβλόπαπια (ψαλίδα) 
10 

9. 
Anas querquedula 

Σαρσέλα (καλοκαιρινή) 
10 

10. 
Anas clypeata 

Χουλιαράς 
10 

11. 
Aythya ferina 

Κυνηγόπαπια (σβουρδούλι) 
10 

12. 
Aythya fuligula 

Τσικνόπαπια 
10 

13. 
Anser anser 

Σταχτόχηνα 
10 

14. 
Anser albifrons  

Ασπρομέτωπη χήνα 
10 

15. 
Phasianus colchicus 

Φασιανός 
10 

16. 
Coturnix coturnix 

Ορτύκι 
20 

17. 

Fulica atra 

Φαλαρίδα (μπάλιζα), 
Καραπαττάς 

10 

18. 
Lymnocryptes minimus 

Κουφομπεκάτσινα 
10 

19. 
Gallinago gallinago 

Μπεκατσίνι 
10 

20. 
Scolopax rusticola 

Μπεκάτσα 
10 

21. 
Columba livia 

Αγριοπερίστερο 
10 

22. 
Columba palumbus 

Φάσα 
10 
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23. 
Columba oenas 

Φασσοπέζουνο 
10 

24. 
Streptopelia turtur 

Τρυγόνι 
10 

25. 
Streptopelia decaocto 

Δεκαοκτούρα 
10 

26. 
Alauda arvensis 

Τρασιήλα 
20 

27. 
Turdus merula 

Μαυρόπουλος ή Κότσυφας    

Σύνολο 40 

28. 
Turdus pilaris  

Τριζάρα   

29. 
Turdus philomelos  

Τσίχλα   

30. 
Turdus iliacus   

Κοκκινότσιχλα 

31. 
Turdus viscivorus  

Τρυγονότσιχλα   

                                                                                                                                                      ». 
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