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Το παράπονο  

1.  Οµάδα κατοίκων της περιοχής Κουτσοβελονίου που βρίσκεται στο 

Παραλίµνι υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο µας για προβλήµατα που τους 

ταλαιπωρούν εξαιτίας της γειτονικής µε τις κατοικίες τους περιοχής 

κυνηγίου.  

2. Οι παραπονούµενοι διαµαρτυρήθηκαν σχετικά στη Υπηρεσία Θήρας και 

Πανίδας και κατά το 2019 τα όρια της απαγορευµένης περιοχής κυνηγίου 

διευρύνθηκαν.  

3. Ωστόσο, σύµφωνα µε επιστολές των παραπονούµενων στο Γραφείο µας 

ηµερ. 5/4/2022 και 10/6/2022, τα όρια της απαγορευµένης περιοχής 

κυνηγίου τροποποιήθηκαν ξανά κατά το 2021. 

4. Ως αποτέλεσµα, όπως υποστήριξαν οι παραπονούµενοι, άρχισαν και πάλιν 

τα προβλήµατα όχλησης και κινδύνων σε βάρος τους, συγκεκριµένα, η 

είσοδος των κυνηγών στην απαγορευµένη περιοχή, οι πυροβολισµοί σε 

πολύ κοντινή απόσταση από τις κατοικίες, οι διαπληκτισµοί µεταξύ των 

κυνηγών και των κυνηγών µε τους κατοίκους, οι κίνδυνοι για τη ζωή τους 

και κατά προέκταση η ανασφάλεια. 

5. Οι παραπονούµενοι, στις ίδιες πιο πάνω επιστολές, τις οποίες απέστειλαν 

και στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, υπέβαλαν αίτηµα επανεξέτασης 

τ ω ν ορ ίω ν τ η ς απα γ ορ ε υ µ έ ν η ς π ε ρ ι ο χ ή ς κ υ ν η γ ί ο υ κ α ι 

επαναπροσδιορισµού της στα 500 µέτρα από τις κατοικίες τους, όπως 

ίσχυε κατά το 2019. 
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Η διερεύνηση του παραπόνου  

6. Στο πλαίσιο της διερεύνησης του παραπόνου η Υπηρεσία Θήρας και 

Πανίδας µας κοινοποίησε επιστολή της ηµερ. 5/7/2021 στους 

παραπονούµενους, µε την οποία έθεσε υπόψη τους ότι στη νέα πρόταση 

για το χάρτη κυνηγίου 2021 – 2022 προτεραιότητα ήταν η προστασία των 

κατοικιών «αφού παραµένουν εντός της απαγορευµένης περιοχής 

κυνηγίου (που αποτελεί και το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής) και σε 

αποστάσεις τουλάχιστο 200 µέτρα όπως καθορίζεται και από τη 

Νοµοθεσία….».  

7. Για τις αναφορές των παραπονούµενων στις πιο πάνω επιστολές τους  

ηµερ. 5/4/2022 και 10/6/2022 ζητήσαµε τα σχόλια και τις απόψεις της 

Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας µε επιστολή ηµερ. 6/7/2022 καθώς και aν 

εξετάστηκε το ενδεχόµενο επανεξέτασης των ορίων της απαγορευµένης 

περιοχής, δεδοµένου του σχετικού αιτήµατος των παραπονούµενων 

όπως επανέλθει στην ισχύουσα κατά το 2019 απόσταση. 

8. Μέχρι σήµερα δεν έχουµε λάβει απαντητική επιστολή από την Υπηρεσία οι 

δε παραπονούµενοι επανήλθαν µε επιστολή ηµερ. 11/7/2022 και έθεσαν 

υπόψη µας ηλεκτρονική επιστολή που έλαβαν από τον Επαρχιακό 

Λειτουργό Θήρας και Πανίδας Λάρνακας – Αµµοχώστου ηµερ. 

11/7/2022, στην οποία επισύναψε την προαναφερθείσα επιστολή της 

Υπηρεσίας ηµερ. 5/7/2021 και σηµείωσε ότι η Υπηρεσία και κατά τη νέα 

κυνηγετική χρονιά θα αύξανε τα περίπολα για τον έλεγχο και την πάταξη 

κάθε είδους ενδεχόµενης παρανοµίας στην περιοχή τους. 
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9. Οι παραπονούµενοι όµως στην υπό αναφορά επιστολή τους ηµερ. 

11/7/2022 σηµείωσαν ότι η µοναδική περίοδος κατά την οποία έλαβαν 

την βοήθεια της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας ήταν από το 2019 – 2021 

αφού στη συνέχεια επανακαθορίστηκαν τα όρια της απαγορευµένης 

περιοχής κυνηγίου σε βάρος τους και χωρίς να ερωτηθούν.  

10. Σύµφωνα µε την ίδια επιστολή, οι παραπονούµενοι ισχυρίζονται πως οι 

παραβιάσε ις των κυνηγών ε ίνα ι σχεδόν καθηµερ ινές , ενώ 

ταλαιπωρούνται τα τελευταία 10 χρόνια, γι αυτό και η Υπηρεσία Θήρας 

θα έπρεπε να επιβάλει αυστηρότερα µέτρα. Ο λόγος είναι πως  µε δυο 

οχήµατα που διαθέτει δεν µπορεί να καλύπτει όλη την Επαρχία από το 

πρωί µέχρι το βράδυ. 

Noµοθεσία  - Διαπιστώσεις – Εισηγήσεις  

11. Το άρθρο 50(1) του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 
Θηραµάτων Νόµου, ορίζει ότι, το Υπουργικό Συµβούλιο µε διάταγµα του, 

που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Δηµοκρατίας κηρύττει 

οποιαδήποτε περιοχή ως απαγορευµένη περιοχή κυνηγίου.  

12. Χωρίς επηρεασµό της υπό αναφορά αρµοδιότητας του Υπουργικού 

Συµβουλίου, βάσει του άρθρου 50(2) του Νόµου πιο πάνω, είναι µεταξύ 

άλλων, απαγορευµένες περιοχές κυνηγίου, όλες οι αστικές περιοχές, οι 

τουριστικές εγκαταστάσεις, οι κατοικηµένες περιοχές των χωριών σε 

ακτίνα 500 µέτρων από τις παρυφές των κατοικιών και οι περιοχές σε 

ακτίνα 200 µέτρων από µεµονωµένες κατοικίες. 

   

13. Η απαγορευµένη περιοχή σε σχέση µε τις κατοικίες των παραπονούµενων 

βρισκόταν σε ακτίνα 200 µέτρων όπως ορίζεται στο άρθρο 50(2) για τις 
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µεµονωµένες κατοικ ί ες και κατόπιν των διαµαρτυριών των 

παραπονούµενων διευρύνθηκε µόνο για µικρή χρονικά περίοδο ενώ από 

το 2021 επανήλθε ξανά στα 200 µέτρα.   

14. Οι παραπονούµενοι ενηµερώθηκαν σχετικά µε την επιστολή της 

Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας ηµερ. 5/7/2021,ενώ εξακολουθούν να  

υπάρχουν  οι ισχυρισµοί τους  ότι η ταλαιπωρία και οι κίνδυνοι σε βάρος 

τους επανήλθαν. 

Εισήγηση  

15. Στη βάση των ανωτέρω η εισηγούµαι όπως γίνει η επανεξέταση των ορίων 

της περιοχής κυνηγίου από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας µε σκοπό 

να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των παραπονουµένων  ώστε  να αρθεί η 

ταλαιπωρία και ενδεχόµενος κινδύνος σε βάρος της ζωής και της 

περιουσίας τους, ενώ η συνεχής επιτήρηση και έλεγχος της περιοχής για 

την πρόληψη παραβιάσεων της απαγορευµένης περιοχής θα πρέπει να 

είναι συνεχής και αδιάλειπτος. 

Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη 

Επίτροπος Διοικήσεως και  

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων  


