
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                       Ν. 213(Ι)/2020 
Αρ. 4799,  29.12.2020                               

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 213(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2017 

 

 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 
99(Ι) του 2017 

156(Ι) του 2017. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 
Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας 
και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του 2003 έως   (Αρ. 2) του 2017 (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 2020. 

 
 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφα-
βητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

  «‟δίκτυˮ σημαίνει το πλεκτό νήμα το οποίο είναι ειδικά κατασκευασμένο για παγίδευση άγριων 
πτηνών και, για σκοπούς επιμέτρησης ποινής, ένα δίκτυ νοείται το δίκτυ με διαστάσεις μέχρι 
τεσσεράμισι μέτρα (4,5 μ.) πλάτος και μέχρι δώδεκα μέτρα (12 μ.) μήκος·   

   

  ‟κυνηγετικό πορτοκαλίˮ σημαίνει το έντονο πορτοκαλί χρώμα με κωδικό #ff6700 στο σύστημα 
χρωμάτων hex colour· 

   

  ‟επιδημητικό κυνήγιˮ σημαίνει το κυνήγι του λαγού, της πέρδικας και της φραγκολίνας· 

  

  ‟ξόβεργοˮ σημαίνει την ξύλινη βέργα ή άλλο αντικείμενο αλειμμένο με κολλώδη ουσία που 
χρησιμοποιείται για την παγίδευση πτηνών και, για σκοπούς επιμέτρησης ποινής, ένα ξόβεργο 
νοείται το ξόβεργο με μήκος μέχρι ογδόντα εκατοστά του μέτρου (80 εκ.).». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

64(I) του 2004 
97(Ι) του 2014. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας 
στο τέλος του και την προσθήκη, αμέσως μετά,  της φράσης «καθώς και στην Αποκλειστική Οικο-
νομική Ζώνη αυτής, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 3 του περί της Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμου.».   

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 7Α 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 7Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «άδειας» (πέμπτη 
γραμμή), της φράσης «ή παραβιάζει τους όρους ή και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε 
απαιτούμενης άδειας»∙ και 

   

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «άδειας» (τέταρτη 
γραμμή), της φράσης «ή παραβιάζει τους όρους ή και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε 
απαιτού-μενης άδειας». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 27 
του βασικού 

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



νόμου. 

 (α) Με τη διαγραφή της επιφύλαξης της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) αυτού και την 
αντικατάσταση του σημείου της διπλής τελείας, στο τέλος του εναπομείναντος 
κειμένου αυτής, με το σημείο της άνω τελείας·   

   

 (β) με την αντικατάσταση του σημείου της άνω τελείας, στο τέλος της υποπαραγράφου (ii) 
της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) αυτού, με το σημείο της άνω και κάτω τελείας 
και την προσθήκη, αμέσως μετά, των πιο κάτω νέων επιφυλάξεων: 

   

        «Νοείται ότι, οι κυνηγετικοί σκύλοι που συνοδεύουν τον κάτοχο άδειας 
κυνηγίου, δυνάμει των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου, φέρουν 
έκαστος  σήμανση (microchip), ο αριθμός της οποίας αναγράφεται στην άδεια 
κυνηγίου του κατόχου άδειας κυνηγίου: 
 
       Νοείται περαιτέρω ότι, ο κάτοχος άδειας κυνηγίου που συνοδεύεται από 
κυνηγετικούς σκύλους που ο αριθμός σήμανσής (microchip) τους δεν αναγράφεται 
στην άδεια κυνηγίου του είναι ένοχος αδικήματος·»· 

   

 (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη 
παράγραφο: 
 
 «(ζ)  καθορίζει περιοχές, ώρες και περιόδους κατά τις οποίες οι ιδιοκτήτες 

κυνηγετικών σκύλων ή κυνηγετικών σκύλων συγκεκριμένων ικανοτήτων 
δύνανται να μετα-φέρουν τους σκύλους τους για άσκηση, νοουμένου ότι είναι 
κάτοχοι εν ισχύι άδειας κυνηγίου και έχουν καταβάλει τα σχετικά τέλη που 
προβλέπονται στο Παράρτημα VIII:  

 
      Νοείται ότι, απαγορεύεται η ελεύθερη ή με επιτήρηση κυκλοφορία σκύλων σε 
περιοχές εκτός των πιο πάνω περιοχών·»·  

   

 (δ) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος της παραγράφου (λ) του 
εδαφίου (1) αυτού, με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, των 
ακόλουθων νέων παραγράφων: 

   

      
«(μ) 

αναφέρει ότι το θήραμα που θηρεύεται από κάτοχο άδειας κυνηγίου 
θανατώνεται αμέσως, έτσι ώστε να αποφεύγεται η περαιτέρω ταλαιπωρία του· 

    

     (ν) καθορίζει τα είδη, τον τρόπο και τη συχνότητα που ο κάθε κάτοχος άδειας 
κυνηγίου ενημερώνει τον προϊστάμενο για την κυνηγετική του κάρπωση· 

    

  (ξ) δύναται να επιτρέψει τη διεξαγωγή εκπαίδευσης σκύλων συγκεκριμένων 
κυνηγετικών ικανοτήτων σε μέλη κυνολογικού σωματείου, μετά από αίτηση 
στην οποία αναφέρονται τα ονόματα και οι αριθμοί των δελτίων ταυτότητας 
των κατόχων άδειας κυνηγίου των οποίων οι σκύλοι λαμβάνουν μέρος στην 
εκπαίδευση, νοουμένου ότι το κυνολογικό σωματείο έχει καταβάλει το τέλος 
που καθορίζεται στο Παράρτημα VIII.»·  

    

 (ε) με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αδικήματος» (τρίτη 
γραμμή), της φράσης «και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται, σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 2.000,00 
ή και στις δύο αυτές ποινές» (τρίτη έως έκτη γραμμή)·  

   

 (στ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, της λέξης και του γράμματος «και (κ)» 
(τρίτη γραμμή) με το σημείο του  κόμματος και την προσθήκη, αμέσως μετά, των 
γραμμάτων «(κ), (λ), (μ) και (ν)»· 

   

 (ζ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «Οι κυνηγετικοί σκύλοι 
μεταφέρονται με τα μέσα μεταφοράς εντός ειδικά διαμορφωμένων κλουβιών έτσι 
ώστε:» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «Οι κυνηγετικοί σκύλοι, όταν 
μεταφέρονται από κατόχους άδειας κυνηγίου σε μέσα μεταφοράς, φέρουν έκαστος 
σήμανση (microchip), ο αριθμός της οποίας αναγράφεται στην άδεια κυνηγίου του 
κατόχου άδειας κυνηγίου και η μεταφορά των εν λόγω σκύλων με τα μέσα μεταφοράς 
γίνεται εντός ειδικά διαμορφωμένων κλουβιών, έτσι ώστε:»∙   

   

 (η) με την προσθήκη στο τέλος της επιφύλαξης του εδαφίου (4) αυτού, αμέσως μετά τη 
λέξη «δρόμους» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «από οποιοδήποτε πρόσωπο»· και 

   



 (θ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

   
 

  «(7) Ο προϊστάμενος, στα διατάγματα που εκδίδει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εδαφίου (1), δύναται να καθορίσει και όρους εφαρμογής των διαταγμάτων.  

    

  (8) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τους όρους των διαταγμάτων που 
καθορίζονται δυνάμει του εδαφίου (7) είναι ένοχο αδικήματος.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά τη λέξη «θήραμα,» (τρίτη γραμμή), της φράσης «και δεν μεταφέρει κυνηγετικό όπλο κατά τη 
διάρκεια ανοικτής περιόδου κυνηγίου,» καθώς και με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη 
«κάτοχος» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων «εν ισχύι» .  

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 35 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το εδάφιο (2) του άρθρου 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
φράσης «αίτηση προς τον υπουργό, μαζί με τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία στον Τύπο Β 
του Παραρτήματος VΙΙ» (δεύτερη έως τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «ηλεκτρονική αίτηση». 

   

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 37. 

8. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο: 

   
 «Απόρριψη 
 αίτησης 
 χορήγησης ή 
 ανανέωσης 
 άδειας 
κυνηγίου. 
 

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

178(Ι) του 2011 
7(Ι) του 2013. 

 
 

 

 
37. Ο Υπουργός δεν χορηγεί ή ανανεώνει άδεια κυνηγίου σε πρόσωπο 

που- 
 
 
 

(α) δεν κατέχει άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου σύμφωνα με τον 
περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμο∙ 

 
 
 
 
 

(β)  έχει καταδικαστεί για αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου ή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πυροβόλων 
και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου∙ 

 
(γ)  έχει διαπράξει αδίκημα εντός των περιοχών των βρετανικών 

βάσεων κατά παράβαση των διατάξεων των πιο πάνω Νόμων∙ και 
 

(δ)  δεν έχει παρακολουθήσει τα επιμορφωτικά μαθήματα ή και δεν 
έχει επιτύχει στις αντίστοιχες εξετάσεις.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 40 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
  

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

   

   «(1) Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής- 

    

  (α) επιδημητικού κυνηγίου, 

     

  (β) κυνηγίου ορτυκιού κατά τη θερινή περίοδο κυνηγίου, 

     

  (γ) κυνηγίου μπεκάτσας κατά τις επιπρόσθετες εξορμήσεις, 

     

   οι κυνηγοί και τα άτομα που τους συνοδεύουν φέρουν καπέλο σε χρώμα 
‟κυνηγετικό πορτοκαλίˮ ή τουλάχιστον 30% της εξωτερικής ενδυμασίας τους είναι 
καλυμμένο με το ‟κυνηγετικό πορτοκαλίˮ.»· 

   

 (β) με την αναρίθμηση του εδαφίου (2) αυτού σε εδάφιο (3) και την αντικατάσταση στο εν 
λόγω εδάφιο, ως αναριθμήθηκε, της φράσης «του εδαφίου (1)» (πρώτη γραμμή) με τη 



φράση «των εδαφίων (1) και (2)»· και  

   
 

 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

   

  «(2) Κατά τις ημέρες διεξαγωγής επιδημητικού κυνηγίου και όταν οι κυνηγοί 
μεταφέρουν εντός του οχήματός τους κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια ή θήραμα, τόσο οι ίδιοι 
όσο και τα άτομα που τους συνοδεύουν έχουν στην κατοχή τους καπέλο σε χρώμα 
‟κυνηγετικό πορτοκαλίˮ ή ένδυμα που δύναται να καλύπτει τουλάχιστον 30% της 
εξωτερικής ενδυμασίας τους με το ‟κυνηγετικό πορτοκαλίˮ.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 45 
του βασικού 
νόμου. 

10.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 45 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:   
 

 (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «του ιδίου εδαφίου» (πέμπτη γραμμή), της 
φράσης «καθώς και στις παραγράφους (α), (β), (δ), (στ)(i), (η), (θ) και (ι) του εδαφίου 
(2) του άρθρου 11, εξαιρουμένων των προβολέων, των τεχνητών φωτεινών πηγών 
και καθρεφτών, »∙ και 

   

 (β) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος του, με το σημείο της άνω 
και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της πιο κάτω επιφύλαξης: 

    

        «Νοείται ότι, η κατοχή των πιο πάνω απαγορεύεται, όταν αυτά είναι σε κατάσταση 
που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν.».  

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 48 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 
(2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(2Α) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 11, 12, 17 και 18, ο υπουργός μπορεί, με την 
έκδοση ειδικής άδειας και με τέτοιους όρους που καθορίζονται στην ειδική άδεια, να επιτρέψει σε 
κάτοχο εν ισχύι άδειας κυνηγίου να πυροβολεί, να φονεύει, να συλλαμβάνει ή να καταδιώκει μέσα 
σε περιοχή που καθορίζεται στην ειδική άδεια θήραμα που καθορίζεται στην ειδική άδεια, κατά τη 
διάρκεια συγκεκριμένων ωρών ημέρας, σε κλειστή περίοδο κυνηγίου.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 50 
του βασικού 
νόμου. 

12.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά την παράγραφο (γ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:  

 «(δ
) 

όλες οι περιοχές οι οποίες δεν έχουν καθορισθεί ως επιτρεπόμενες περιοχές κυνηγίου, 
βάσει του διατάγματος που εκδίδει ο προϊστάμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 27,». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 52 
του βασικού 
νόμου. 

13.  Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 52 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «οποιοδήποτε θήραμα» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή 
είδος άγριας πανίδας».  

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 56 
του βασικού 
νόμου. 

14.  Η παράγραφος (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Μαγειρεύει» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή κατέχει». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 57 
του βασικού 
νόμου. 

15. Το εδάφιο (1) του άρθρου 57 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο: 

   

  «(γ
) 

κατά τη διάρκεια ανοικτής περιόδου κυνηγίου, εκτός και αν είναι κάτοχος 
ανανεωμένης άδειας κυνηγίου,»·  

    

 (β) με τη διαγραφή στην υποπαράγραφο (αα) της παραγράφου (ε) αυτού, αμέσως μετά τη 
λέξη «θήκη,» (τρίτη γραμμή), της φράσης «νοουμένου ότι ο κάτοχος του όπλου έχει εν 
ισχύι άδεια κυνηγίου ή έχει εξασφαλίσει άδεια μεταφοράς του με βάση διατάξεις άλλης 
ισχύουσας νομοθεσίας,»· και  



    
 
 
 

 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε) αυτού, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου: 

    

  «(στ) το οποίο είναι έμφορτο εντός ή επί οποιουδήποτε οχήματος ή επί ζώου.». 

   

Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
57Α. 

16.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος του άρθρου 57 
αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 
 
 

 «Μεταφορά 
φυσιγγίων. 
   Κεφ. 54. 

21 του 1970 
95(I) του 2003  
19(I) του 2005 

109(I) του 2009 
109(I) του 2010 
178(Ι) του 2013 

173(Ι) του 2020. 
 

57Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών 
Νόμου, κανένα πρόσωπο δεν μεταφέρει φυσίγγια- 
 
 
 

  (α) κατά τη διάρκεια κλειστής περιόδου κυνηγίου, εκτός και αν η 
μεταφορά τους γίνεται από το σημείο αγοράς τους προς την οικία του 
κατόχου των φυσιγγίων, νοουμένου ότι ο κάτοχος των φυσιγγίων έχει 
στην κατοχή του απόδειξη αγοράς των φυσιγγίων, καθώς και την εν 
ισχύι άδεια κυνηγίου του· 

    

  (β) κατά τη διάρκεια ανοικτής περιόδου κυνηγίου, εκτός και αν ο κάτοχος 
των φυσιγγίων έχει εν ισχύι άδεια κυνηγίου. 

   

  (2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
είναι ένοχο αδικήματος.». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 59 
του βασικού 
νόμου. 

17.  Το άρθρο 59 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,  αμέσως μετά το εδάφιο 
(8) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(9) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των εδαφίων (1) και (3), «είδη άγριας πανίδας» 
θεωρούνται και όλα τα είδη πτηνών που ζουν σε άγρια κατάσταση σε όλη την υφήλιο.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 62 
του βασικού 
νόμου. 

18.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 62 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά την παράγραφο (γ) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων: 

 «(δ) τοποθετεί περίφραγμα σε ιδιοκτησία το οποίο φέρει λεπίδες ή άλλης 
παρόμοιας φύσης αντικείμενα, που μπορεί να προκαλέσει τον τραυματισμό 
ή τον θάνατο σε είδος της άγριας πανίδας ή σε κυνηγετικό σκύλο, 

    

 (ε) οδηγεί τετράτροχη μοτοσυκλέτα εκτός οδού, χωρίς εύλογη αιτία, από τη 
δύση μέχρι την ανατολή του ήλιου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η 
οδήγηση εκτός δρόμου γίνεται για εκτέλεση  γεωργικών ή άλλης παρόμοιας 
φύσεως εργασιών: 

    

  
 
    Κεφ. 96. 

14 του 1959 
67 του 1963 
6 του 1964 

65 του 1964 
12 του 1969 
38 του 1969 

Νοείται ότι, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας πα-
ραγράφου, «οδός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 
του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου,». 

 
 
 
 
 
 



13 του 1974 
28 του 1974 
24 του 1978 
25 του 1979 
80 του 1982 
15 του 1983 
9 του 1986 

115 του 1986 
199 του 1986 

53 του 1987 
87 του 1987 

316 του 1987 
108 του 1988 
243 του 1988 
122 του 1990 

97(I) του 1992 
45(I) του 1994 
14(I) του 1996 
52(I) του 1996 
37(I) του 1997 
72(I) του 1997 
71(I) του 1998 
35(I) του 1999 
61(I) του 1999 
81(I) του 1999 
57(I) του 2000 
66(I) του 2000 
73(I) του 2000 

126(I) του 
2000 

157(I) του 
2000 

26(I) του 2002 
33(I) του 2002 

202(I) του 
2002 

101(I) του 
2006 

21(I) του 2008 
32(I) του 2008 
47(I) του 2011 
77(I) του 2011 

131(I) του 
2011 

152(I) του 
2011 

34(I) του 2012 
149(I) του 

2012 
66(Ι) του 2013 
40(Ι) του 2015 
19(I) του 2016 

111(I) του 
2017 

143(I) του 
2017 

143(I) του 
2018 

17(I) του 
2019. 

 
 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 70Α 
του βασικού 
νόμου. 

19. Το άρθρο 70Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) 
αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο: 

 «(2) Για τα κυνηγετικά σκυλιά που δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις του εδαφίου (1) δύναται να παραχωρείται πιστοποιητικό ικανοτήτων από τον 
προϊστάμενο: 



 
 Νοείται ότι, ο προϊστάμενος, μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, με 

διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει το τέλος 
και τη διαδικασία παραχώρησης πιστοποιητικού ικανοτήτων, για σκοπούς χρήσης 
κυνηγετικών σκυλιών για συγκεκριμένα είδη κυνηγίου.».      

    

Τροποποίηση 
του άρθρου 73 
του βασικού 
νόμου. 

20. To εδάφιο (1) του άρθρου 73 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
φράσης «την επικράτεια της Δημοκρατίας» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «τη Δημοκρατία 
περιλαμβανομένης και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αυτής».  

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 77 
του βασικού 
νόμου. 

 

21. Το άρθρο 77 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α) Με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος της παραγράφου (η) του 
εδαφίου (1) αυτού, με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, των 
ακόλουθων νέων παραγράφων: 

   

  «(θ) να ερευνούν οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο το οποίο βρίσκουν σε περιοχή το 
οποίο εύλογα δημιουργεί την υποψία ότι το πρόσωπο που επιβαίνει σε αυτό ή 
ο κάτοχός του παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των 
κανονισμών ή των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού· 

    

  (ι) 
 
 
 
 

να ενημερώνονται, μέσω της Αστυνομίας, για την άδεια κατοχής κυνηγετικών 
όπλων και τους αριθμούς εγγραφής των μεταφορικών μέσων που έχει στην 
ιδιοκτησία του πρόσωπο το οποίο εντοπίστηκε υπό συνθήκες που 
δημιουργούν εύλογες υποψίες ότι παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου ή των κανονισμών ή των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού· 

    

  (κ) 
 

να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή ατυχημάτων κατά τον 
έλεγχο των κυνηγετικών σκύλων οι οποίοι βρίσκονται σε μεταφορικό μέσο ή 
πρέπει να αποβιβαστούν από το μεταφορικό μέσο, για να τύχουν του εν λόγω 
ελέγχου, με σκοπό την προστασία και ασφάλεια τόσο των ανθρώπων όσο και 
των κυνηγετικών σκύλων: 
 
     Νοείται ότι, τα υπό αναφορά μέτρα καθορίζονται σε διάταγμα του 
προϊσταμένου έπειτα από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς· 

   

  (λ) να ενημερώνονται, μέσω της Αστυνομίας, για τον ιδιοκτήτη μεταφορικού μέσου 
το οποίο εντοπίζουν-  

     

   (i) εγκαταλελειμμένο στο πεδίο και δημιουργείται η εύλογη υποψία ότι ο 
ιδιοκτήτης του διατρέχει κίνδυνο,  
 

   (ii) 
 
 
 

σε περιοχή και το οποίο εύλογα δημιουργεί την υποψία ότι το 
πρόσωπο που επιβαίνει σε αυτό ή ο ιδιοκτήτης του παραβαίνει τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών ή των διαταγμάτων 
που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή ο ιδιοκτήτης του οχήματος βρίσκεται σε 
κίνδυνο·»· 

     

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (δ) του εδαφίου (3) αυτού, των ακόλου-
θων νέων παραγράφων: 

    

  «(ε) για να τύχει ελέγχου, παραλείπει να ανοίξει το κυνηγετικό του όπλο και να 
αφαιρέσει από αυτό τα φυσίγγια ή τα σφαιρίδια ή και τη γεμιστήρα, όταν 
πρόκειται για αεροβόλο όπλο, ή παραλείπει να αφαιρέσει το βέλος από το 
τόξο του ή παραλείπει να παραδώσει το κυνηγετικό του όπλο ή το τόξο του σε 
θηροφύλακα ή σε μέλος της Αστυνομικής Δύναμης, εφόσον του ζητηθεί, 

    

  (στ) παραλείπει να αποβιβάσει τους κυνηγετικούς του σκύλους από το μεταφορικό 
του μέσο ή και δεν τους έχει υπό έλεγχο, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός 
τους, και θέτει σε κίνδυνο το θηροφύλακα ή το μέλος της Αστυνομικής 
Δύναμης που διενεργεί τον έλεγχο,   
 

  (ζ) στο πεδίο παραλείπει να ελέγχει τα κυνηγετικά του σκυλιά, έτσι ώστε να είναι 



δυνατός ο έλεγχός τους, και θέτει σε κίνδυνο ή και παρακωλύει τον 
θηροφύλακα ή το μέλος της Αστυνομικής Δύναμης που διενεργεί τον έλεγχο, 

    

  (η) υβρίζει ή απειλεί λεκτικά ή κινείται με απειλητικές διαθέσεις εναντίον του 
θηροφύλακα,»· και 

    

 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

    

  «(8) Πρόσωπο το οποίο επιβαίνει σε όχημα και  μεταφέρει κυνηγετικό όπλο ή έχει 
στην κατοχή του θήραμα ή άλλο είδος άγριας πανίδας και δεν σταματά σε  
σηματοδοτημένα σημεία ελέγχου των μελών της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας ή της 
Αστυνομίας, για να υποβληθεί σε έλεγχο τόσο ο ίδιος όσο και το όχημα στο οποίο 
επιβαίνει, είναι ένοχο αδικήματος.». 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 80 
του βασικού 
νόμου. 

22.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 80 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) και της επιφύλαξης αυτής, με την ακόλουθη 
παράγραφο:  

    

  «(
α) 

Για τα αδικήματα που αφορούν τις διατάξεις των παραγράφων (α), (στ), (ζ), (η), 
(θ), (ι), (κ), (μ) και (ν) 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 υποπαραγράφου (αα), των 
παραγράφων (α) και (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 57, του εδαφίου (4) του 
άρθρου 61, των παραγράφων (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (3) του άρθρου 77 και 
του εδαφίου (8) του άρθρου 77 τα τέλη εξώδικης ρύθμισης καθορίζονται στο 
Παράρτημα ΧΙ.»· 

   

 (β) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) αυτού, αμέσως μετά τη 
φράση «του άρθρου 11» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «για σύλληψη των ειδών 
Αμπελοπούλι (Sylvia atricapilla), Μελισσοφάγος (Merops apiaster), Σπίνος (Fringilla 
coelebs), Σπουργίτης ο ισπανικός (Passer hispaniolensis), Σπιτοσπουργίτης 
(Στρούθος) (Passer domesticus), Κοκκινολαίμης (Κοτσιηνοπούππουφος) (Erithacus 
rubecula), Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis), Στακτομυγοχάφτης (Muscicapa 
striata), Μουγιαννούιν (Phylloscopus collybita), Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus 
trochilus), Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus), Βουρλοποταμίδα 
(Acrocephalus schoeno-baenus), Μουγιαννούιν (Cettia cetti), Συκοφάγος (Φλορκός ή 
Κλορκός) (Oriolus orio-lus)»· 

   

 (γ) με την προσθήκη στην επιφύλαξη της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) αυτού, 
αμέσως μετά τη φράση «του άρθρου 11» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «για σύλληψη 
των ειδών Αμπελοπούλι (Sylvia atricapilla), Μελισσοφάγος (Merops apiaster), Σπίνος 
(Fringilla coelebs), Σπουργίτης ο ισπανικός (Passer hispaniolensis), Σπιτοσπουργίτης 
(Στρούθος) (Passer domesticus), Κοκκινολαίμης (Κοτσιηνοπούππουφος) (Erithacus 
rubecula), Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis),  Στακτομυγοχάφτης (Muscicapa striata), 
Μουγιαννούιν (Phylloscopus collybita), Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus), 
Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus), Βουρλοποταμίδα (Acrocephalus schoeno-
baenus), Μουγιαννούην (Cettia cetti), Συκοφάγος (Φλορκός ή Κλορκός) (Oriolus 
oriolus)»· 

   

 (δ) με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (vii) της παραγράφου (β) αυτού· 

   

 (ε) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (xi) της παραγράφου (β) αυτού της λέξης 
«λαγούς» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «θηράματα» και την αντικατάσταση της λέξης 
«λαγών» (όγδοη γραμμή) με τη λέξη «θηραμάτων»· και 

   

 (στ) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος της υποπαραγράφου (xi) της 
παραγράφου (β) αυτού, με το σημείο του κόμματος και την προσθήκη, αμέσως μετά, 
των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων: 

    

  «(xii
) 

χρήση των μέσων που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (ιγ) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 11 για τη σύλληψη ειδών που δεν αναφέρονται στις 
διατάξεις της υποπαραγράφου (ii), όπου το ύψος του εξώδικου προστίμου που 
επιβάλλεται ισούται με ποσοστό ύψους δέκα τοις εκατόν (10%) επί του ποσού 



που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 88 του παρόντος Νόμου, 

    

  (xiii) θήρευση των ειδών Αμπελοπούλι (Sylvia atricapilla), Μελισσοφάγος (Merops 
apiaster), Σπίνος (Fringilla coelebs), Σπουργίτης ο ισπανικός (Passer hispa-
niolensis), Σπιτοσπουργίτης (Στρούθος) (Passer domesticus), Κοκκινολαίμης 
(Κοτσιηνοπούππουφος) (Erithacus rubecula), Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia 
communis), Στακτομυγοχάφτης (Muscicapa striata), Μουγιαννούιν (Phyllos-
copus collybita), Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus), Καλαμοπο-
ταμίδα (Acrocephalus scirpaceus), Βουρλοποταμίδα (Acrocephalus schoeno-
baenus), Μουγιαννούιν (Cettia cetti), Συκοφάγος (Φλορκός ή Κλορκός) 
(Oriolus oriolus) με τη χρήση κυνηγετικού όπλου, όπου το ύψος του εξώδικου 
προστίμου που επιβάλλεται ισούται με ποσοστό ύψους ένα τοις εκατόν (1%) 
επί του ποσού που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 88 του παρόντος 
Νόμου και ποσού ανάλογου του αριθμού των άγριων πτηνών, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ, νοουμένου ότι δεν συνδυάζεται με 
οποιοδήποτε άλλο αδίκημα, 

    

   
(xiv) 

παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 28, όπου το ύψος του εξώδικου 
προστίμου που επιβάλλεται ισούται με το άθροισμα του ποσού που 
υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους ογδόντα τοις εκατόν (80%) επί του ποσού που 
αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 88 του παρόντος Νόμου και ποσού 
ανάλογου του αριθμού των αγρινών που έχουν σχέση με το αδίκημα, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ.». 

    

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
82Α. 

23.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 82 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

  
«Προϋποθέσ
εις 
πληρωμής 
μειωμένου 
εξώδικου 
προστίμου. 

82Α.  Πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί εξώδικο πρόστιμο σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 80 και προτίθεται να πληρώσει το εξώδικο πρόστιμο 
στο σύνολό του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής 
του πληρώνει ποσό μειωμένο ως ακολούθως:  

   

  (α) Κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), σε περίπτωση που δεν έχει σε 
βάρος του βαθμό ποινής,  

    

  (β) κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε περίπτωση που έχει σε βάρος του 
έναν (1) βαθμό ποινής, 

    

  (γ) κατά πέντε τοις εκατό (5%), σε περίπτωση που έχει σε βάρος του δύο 
(2) βαθμούς ποινής:  

   

        Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε 
πρόσωπο που έχει σε βάρος του τρεις (3) βαθμούς ποινής και άνω ούτε σε 
πρόσωπο που του επιβλήθηκε εξώδικο πρόστιμο για αδίκημα δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 48.». 

    

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
83Α. 

24. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 83 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 
 

   «Διακανονισμός 
πληρωμής 
εξώδικων 
προστίμων. 

83Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 81, 
όλα τα εξώδικα πρόστιμα μπορούν να τύχουν διακανονισμού, εφόσον αυτό 
ζητηθεί γραπτώς από το πρόσωπο στο οποίο εκδόθηκε το εξώδικο 
πρόστιμο και εγκριθεί από τον προϊστάμενο. 

   

  (2) Ο διακανονισμός είναι δυνατό να γίνεται-  

   

  (α) με την καταβολή μηνιαίων δόσεων, για εξώδικα που είναι ίσα ή 
υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250), ή  



  

  (β) με παράταση της προθεσμίας πληρωμής του εξώδικου 
προστίμου, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, 
εφόσον υπάρχει εύλογη αιτία: 

 
  

   

        Νοείται ότι, για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, «μηνιαία 
δόση» ορίζεται το ποσό που πληρώνεται για την αποπληρωμή εξώδικου 
προστίμου και καταβάλλεται κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

  

 (3) Σε περίπτωση έγκρισης του προϊσταμένου για πληρωμή εξώδικου 
προστίμου σε μηνιαίες δόσεις με διακανονισμό, οι μηνιαίες δόσεις δεν 
υπερβαίνουν τις δώδεκα (12). 

   

  (4) Εάν παρέλθει ένας (1) μήνας από την ημερομηνία υποχρέωσης 
καταβολής της μηνιαίας δόσης χωρίς να καταβληθεί η καθορισμένη από 
τον προϊστάμενο δόση, τότε στο συνολικό υπολειπόμενο ποσό προστίθεται 
ποσό ίσο με το μισό του υπολειπόμενου ποσού και το συνολικό ποσό που 
προκύπτει πληρώνεται σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. 

   

  (5) Εάν παρέλθουν σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία 
υποχρέωσης καταβολής της μηνιαίας δόσης χωρίς να καταβληθεί η 
καθορισμένη από τον προϊστάμενο δόση, ασκείται ποινική δίωξη κατά του 
προσώπου που παραβίασε το διακανονισμό σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

 

   

        (6) Πρόσωπο το οποίο έχει αποδεχθεί το διακανονισμό πληρωμής 
εξωδίκου προστίμου σε δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), 
δεν δύναται να ανανεώσει άδεια κυνηγίου, εάν παραβιάζει τους όρους του 
διακανονισμού.»  

   

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου  
86Α. 

25.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά  το άρθρο 86 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

  

  «Απόδειξη 
του 
αδικήματος 
της 
καταδίωξης 
θηράματος. 

86Α. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η καταδίωξη θηράματος ή 
είδους άγριας πανίδας με τη χρήση κυνηγετικού όπλου, ξόβεργων, δικτύων, 
σιδεροπαγίδων, συρματοθηλειών ή η καταγγελία προσώπου για παράνομη 
καταδίωξη θηράματος ή είδους άγριας πανίδας με τη χρήση των πιο πάνω 
μέσων δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία θηράματος ή είδους άγριας πανίδας ή 
μαρτυρία ύπαρξης θηράματος ή είδους άγριας πανίδας.». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 89 
του βασικού 
νόμου. 

26.  Το εδάφιο (4) του άρθρου 89 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,  
αμέσως μετά τη φράση «του στερείται αυτόματα»  (τρίτη γραμμή), της φράσης «και για την 
ανανέωσή της πρέπει να παρακολουθήσει επιμορφωτικά μαθήματα και να επιτύχει στις 
αντίστοιχες εξετάσεις, νοουμένου ότι έχουν παρέλθει πέντε (5) χρόνια από την επιβολή του 
πρώτου βαθμού ποινής.».  

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 94 
του βασικού 
νόμου. 

27.  Το άρθρο 94 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 

 (α)  Με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος της παραγράφου (στ) του 
εδαφίου (2) αυτού, με το σημείο του κόμματος και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 
ακόλουθης νέας παραγράφου: 

   

  «(ζ) την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Θηροφυλάκων, των προϋποθέσεων εισδοχής, 
τον καθορισμό αθλητικής δοκιμασίας, των μαθημάτων που θα διδάσκονται σε 
αυτή, καθώς και των προϋποθέσεων επιτυχούς ολοκλήρωσής της.»· και   

    

 (β) με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού, ως ακολούθως: 

    

  (α) Με τη διαγραφή της φράσης «εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών» 
(πέμπτη γραμμή)∙ και 



 

  (β) με την αντικατάσταση της φράσης «δύο (2) έτη» (ένατη γραμμή) με τη φράση 
«τρία (3) έτη» και της φράσης «τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000,00)» (δέκατη 
γραμμή) με τη φράση «είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000,00)». 

   

Τροποποίηση 
του 
Παραρτήματος 
VIIΙ του βασικού 
νόμου. 

28.  Το Παράρτημα VIIΙ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   

 (α) Με την αντικατάσταση του σημείου 3 αυτού, με το ακόλουθο  σημείο: 
 

«3. Κυνήγι με τη συνοδεία μέχρι δύο (2) 
σκύλων  

27(1)(στ)(ii) 10€  
»·και 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το σημείο 18 αυτού, των ακόλουθων νέων σημείων: 
 

«19. Εγγραφή κυνηγετικών σκύλων 
στην άδεια κυνηγίου (μέχρι  δύο 
σκύλους, νοουμένου ότι υπάρχει 
ανανεωμένη άδεια κυνηγίου με τη 
συνοδεία σκύλου ή σκύλων). 

27(1)(στ)(ii) 

Ατελώς 
 
 

 

     

20. Εγγραφή κυνηγετικών σκύλων 
στην άδεια κυνηγίου (πέραν των 
δύο, νοουμένου ότι υπάρχει 
ανανεωμένη άδεια κυνηγίου με τη 
συνοδεία σκύλου ή σκύλων). 

27(1)(στ)(ii) 
1€ για κάθε  

σκύλο 
 

 

     

21. Παραχώρηση έγκρισης 
διεξαγωγής εκπαίδευσης σκύλων 
συγκεκριμένων κυνηγετικών 
ικανοτήτων σε μέλη κυνολογικού 
σωματείου. 

27(1)(ξ) 

10€ 

 
 
 
 
 

». 
 

   

Τροποποίηση 
του 
Παραρτήματος 
ΧΙ του βασικού 
νόμου. 
 

29.  Το Παράρτημα ΧΙ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α) Με την αντικατάσταση, στο σημείο 2 αυτού, του γράμματος «ε», στην τρίτη στήλη με 
τίτλο «Άρθρο», με το γράμμα «μ»∙ 

    

 (β) με την αντικατάσταση, στο σημείο 6 αυτού, των λέξεων και του αριθμού «των δύο (2)», 
στην τέταρτη στήλη με τίτλο «Καθορισμένο Πρόστιμο», με τη φράση «του αριθμού που 
καθορίζεται στο σχετικό διάταγμα»∙  

    

 (γ) με την προσθήκη στο σημείο 22 αυτού, αμέσως μετά το γράμμα «(α)» στην τρίτη στήλη 
με τίτλο «Άρθρο», των γραμμάτων «(αα)»∙ 

    

 (δ) με την αντικατάσταση, στο σημείο 23 αυτού, του γράμματος «(ε)», στην τρίτη στήλη με 
τίτλο «Άρθρο», με το γράμμα «(α)»∙ και 



   

 (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά το σημείο 24 αυτού, των ακόλουθων νέων σημείων: 
 

«25. Κυνήγι, μεταφορά, ή εκπαίδευση 
κυνηγετικού σκύλου ή 
κυνηγετικών σκύλων χωρίς 
σήμανση. 

27(1)(στ) 200€ 3  

      

26. Κυνήγι, μεταφορά, ή εκπαίδευση 
κυνηγετικού σκύλου ή 
κυνηγετικών σκύλων που ο 
αριθμός σήμανσής του/τους δεν 
αναγράφεται στην άδεια 
κυνηγίου. 

27(1)(στ) 200€ 3  

      

27. Παράλειψη ενημέρωσης του 
προϊστάμενου για την κυνηγετική  
κάρπωση. 

27(1)(ν) 100€ 2  

      

28. Μεταφορά έμφορτου κυνηγετικού 
όπλου  εντός ή επί οποιουδήποτε 
οχήματος ή επί ζώου κατά τις 
ώρες που επιτρέπεται το κυνήγι. 

57(1)(στ) 500€ 8  

      

29. Παράλειψη ανοίγματος του 
κυνηγετικού του όπλου και 
αφαίρεσης από αυτό των 
φυσιγγίων ή των σφαιριδίων ή και 
του γεμιστήρα, όταν πρόκειται για 
αεροβόλο όπλο ή παράλειψης 
αφαίρεσης του βέλους από το 
τόξο του ή παράλειψης 
παράδοσης του κυνηγετικού του 
όπλου ή του τόξου του σε 
θηροφύλακα ή σε μέλος της 
Αστυνομικής Δύναμης, εφόσον 
του ζητηθεί. 

77(3)(ε) 500€ 8  

      

30. Παράλειψη αποβίβασης των 
κυνηγετικών του σκύλων από το 
μεταφορικό του μέσο ή  αδυναμία 
να έχει υπό τον  έλεγχό του τους 
κυνηγετικούς σκύλους, ώστε να 
είναι δυνατός ο έλεγχός τους και 
να τίθεται σε κίνδυνο ο 
θηροφύλακας ή μέλος της 
Αστυνομικής Δύναμης που 
διενεργεί τον έλεγχο. 

77(3)(στ) 150€ 3  

      

31. Παράλειψη να έχει υπό τον 
ελέγχό του τους κυνηγετικούς 
σκύλους, έτσι ώστε να είναι 
δυνατός ο έλεγχός τους και να 
τίθεται σε κίνδυνο και/ή να 
παρακωλύει θηροφύλακα ή μέλος 
της Αστυνομικής Δύναμης από τη 
διενέργεια του ελέγχου στο πεδίο 
και/ή παράλειψη να έχει υπό τον 
έλεγχό του τους κυνηγετικούς του 
σκύλους, έτσι ώστε να είναι 
δυνατός ο έλεγχός τους και να 
τίθεται σε κίνδυνο και/ή να 
παρακωλύει θηροφύλακα ή μέλος 
της Αστυνομικής Δύναμης από τη 
διενέργεια του ελέγχου. 

77(3)(ζ) 300€ 3  

      

32. Άρνηση στάσης σε 77(8) 300€ 3  



σηματοδοτημένα σημεία ελέγχου 
των μελών της Υπηρεσίας του 
Ταμείου ή της Αστυνομίας από 
πρόσωπο το οποίο επιβαίνει σε 
όχημα και μεταφέρει κυνηγετικό 
όπλο ή έχει στην κατοχή του 
θήραμα ή άλλο είδος άγριας 
πανίδας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

 

   

Τροποποίηση 
του 
Παραρτήματος 
ΧΙΙ του βασικού 
νόμου. 

30. Το Παράρτημα ΧΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α) Με την αντικατάσταση, στο σημείο 1 αυτού, της τρίτης στήλης με τίτλο «Άρθρο» με τη 
στήλη «11(2)(δ), 44(1)(α) και 45(1)»∙  

    

 (β) με την αντικατάσταση, στο σημείο 2 αυτού, της τρίτης στήλης με τίτλο «Άρθρο» με τη 
στήλη «11(2)(α), 11(2)(ιγ), 44(1)(α) και 45(1)»∙ 

    

 (γ) με την αντικατάσταση, στο σημείο 3 αυτού, της τρίτης στήλης με τίτλο «Άρθρο» με τη 
στήλη «11(2)(α), 44(1)(α) και 45(1)»∙ 

   

 (δ) με την αντικατάσταση, στο σημείο 4 αυτού, της τρίτης στήλης με τίτλο «Άρθρο» με τη 
στήλη 11(2)(α), 44(1)(α) και 45(1)»∙ 

    
 

 (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά το σημείο 4 αυτού, των ακόλουθων νέων σημείων: 
 

«4Α. Σιδηροπαγίδες που 
χρησιμοποιούνται για τη 
φόνευση ή παγίδευση 
λαγών και αγρινών. 
 

11(2)(δ), 44(1)(α) 
και 45(1) 

500€ για κάθε 
σιδηροπαγίδα 
πέραν της μίας 

 

4Β. Σιδηροπαγίδες που 
χρησιμοποιούνται για τη 
φόνευση ή παγίδευση 
περδικιών, φραγκολίνων 
και φασών. 
 

11(2)(δ), 44(1)(α) 
και 45(1) 

100€ για κάθε 
σιδηροπαγίδα 
πέραν της μίας 

 

4Γ.  Σιδηροπαγίδες που 
χρησιμοποιούνται για τη 
φόνευση ή παγίδευση 
τσιχλών, τραχήλων. 

11(2)(δ), 44(1)(α) 
και 45(1) 

10€ για κάθε 
σιδηροπαγίδα 
πέραν της μίας 

 
 
 
 

». 
 

    

 (στ) με την αντικατάσταση, στο σημείο 5 αυτού της τρίτης στήλης με τίτλο «Άρθρο» με τη 
στήλη 11(2)(α), 44(1)(α) και 45(1)»∙ 
 

 (ζ) με την αντικατάσταση των σημείων 6 και 7 αυτού, με τα ακόλουθα σημεία: 
 

«6. Τα είδη Αμπελοπούλι (Sylvia atricapilla), 
Σπίνος (Fringilla coelebs), Σπουργίτης ο 
ισπανικός (Passer hispaniolensis), 
Σπιτοσπουργίτης (Στρούθος) (Passer 
domesticus), Κοκκινολαίμης 
(Κοτσιηνοπούππουφος) (Erithacus 
rubecula), Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia 
communis), Στακτομυγοχάφτης (Muscicapa 
striata), Μουγιαννούιν (Phylloscopus 
collybita), Θαμνοφυλλοσκόπος 
(Phylloscopus trochilus), Καλαμοποταμίδα 
(Acrocephalus scirpaceus), 
Βουρλοποταμίδα (Acrocephalus 
schoenobaenus), Μουγιαννούιν (Cettia 

10€ για κάθε πτηνό 
πέραν των πενήντα 

   



cetti). 
 

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

100€ για κάθε πτηνό 
πέραν του ενός 

 

7Α. Είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 
VI (εκτός των ειδών των οικογενειών 
ΑΞΙΠΙΤΡΙΔΕΣ (ACCIPITRIDAE), 
ΠΑΝΔΙΟΝΙΔΕΣ (PANDIONIDAE), 
ΙΕΡΑΚΙΔΕΣ (FALCONIDAE), ΣΤΡΙΓΓΙΔΕΣ ή 
ΓΛΑΥΚΙΔΕΣ (STRIGIDAE), αλλά δεν 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι.  
 

10€ για κάθε πτηνό 
πέραν του ενός 

 

7Β. Είδη των οικογενειών ΑΞΙΠΙΤΡΙΔΕΣ 
(ACCIPITRIDAE), ΠΑΝΔΙΟΝΙΔΕΣ 
(PANDIONIDAE), ΙΕΡΑΚΙΔΕΣ 
(FALCONIDAE), ΣΤΡΙΓΓΙΔΕΣ ή 
ΓΛΑΥΚΙΔΕΣ (STRIGIDAE) που δεν 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΧ. 

300€ για κάθε πτηνό 
πέραν του ενός 

 
 
 
 
 
 
 
»· και 

 

  
(η) 

 
με την προσθήκη, αμέσως μετά το σημείο 10 αυτού, των ακόλουθων νέων σημείων: 
 

«11. Περδίκια, φραγκολίνες.  100€ για κάθε πτηνό πέραν 
του ενός 

   

 12.  Φάσες, τρυγόνια και μπεκάτσες. 20€ για κάθε ένα πτηνό πέραν 
του ενός 

   

 13. Είδη πάπιας, είδη τσίχλας και 
τραχήλες. 

20€ για κάθε ένα πτηνό πέραν 
του ενός 

 
». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 


