
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 214/2019 
Απ. 5168, 28.6.2019   

Απιθμόρ 214  

 
Οι πεπί Πποζηαζίαρ και Γιασείπιζηρ Άγπιων Πηηνών και Θηπαμάηων (Φώποι Δκπαίδεςζηρ Κςνηγεηικών 

Σκύλων) Κανονιζμοί ηος 2019, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηων άπθπων 71(2) και 
94(1) ηος πεπί Πποζηαζίαρ και Γιασείπιζηρ Άγπιων Πηηνών και Θηπαμάηων Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη 
Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ 
Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων 
ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι  με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με 
ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΡΗΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΚΑΗ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2003 

 ΔΧ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2017 
___________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 71(2) θαη 94(1)  
  

 
152(Η) ηνπ 2003 
256(Η) ηνπ 2004 
  81(Η) ηνπ 2005 
151(Η) ηνπ 2006 
  15(Η) ηνπ 2008 
    5(Η) ηνπ 2009 
129(I) ηνπ 2012 
  52(I) ηνπ 2014 
104(Η) ηνπ 2014 
165(I) ηνπ 2014 
68(Η) ηνπ 2015 
99(Η) ηνπ 2017 
156(Η) ηνπ 2017. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ 
άξζξνπ 94 θαη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ 
θαη Θεξακάησλ Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

  
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1.  Οη  παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ 
θαη Θεξακάησλ (Υψξνη Δθπαίδεπζεο Κπλεγεηηθψλ θχισλ) Καλνληζκνί ηνπ 2019. 

  
Δξκελεία. 
 

2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα-   

 «Άδεηα» ζεκαίλεη ηελ άδεηα δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ πνπ 
εθδίδεηαη δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 4∙ 

  
 «άδεηα θαηνρήο θαη ρξήζεο ιαγψλ, ζεξακαηηθψλ πηελψλ, δψσλ θαη ζεξακάησλ» ζεκαίλεη ηελ άδεηα 

πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 7 γηα θαηνρή θαη ρξήζε δσληαλψλ ιαγψλ, 
ζεξακαηηθψλ πηελψλ, θαζψο θαη δψσλ θαη ζεξακάησλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Νφκνπ, ηα νπνία είλαη εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία, γηα ζθνπνχο  εθπαίδεπζεο ησλ 
θπλεγεηηθψλ ζθχισλ εληφο ησλ ρψξσλ εθπαίδεπζεο∙ 

  
 «αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» ζεκαίλεη-  
  

 
111 ηνπ 1985 

1 ηνπ 1986  
8 ηνπ 1986  

25 ηνπ 1986  
39 ηνπ 1986  
50 ηνπ 1986  

114 ηνπ 1986  
121 ηνπ 1986  
149 ηνπ 1986  
14 ηνπ 1987  
63 ηνπ 1987  

165 ηνπ 1987  
320 ηνπ 1987  
39 ηνπ 1988  

204 ηνπ 1988  
119 ηνπ 1990  
143 ηνπ 1991  
190 ηνπ 1991  

(α)   δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν εγθαζηδξχζεθε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γήκσλ Νφκνπ, ή 
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ην νπνίν δηνξίζηεθε ή εμνπζηνδνηήζεθε απφ ηέηνην πκβνχιην, ή 

1519



223 ηνπ 1991  
40(I) ηνπ 1992  
54(I) ηνπ 1992  
87(I) ηνπ 1992  
23(I) ηνπ 1994  
37(I) ηνπ 1995  

8(I) ηνπ 1996  
65(I) ηνπ 1996  
85(I) ηνπ 1996  
20(I) ηνπ 1997  

112(I) ηνπ 2001  
127(I) ηνπ 2001  
128(I) ηνπ 2001  
139(I) ηνπ 2001  
153(I) ηνπ 2001  

23(I) ηνπ 2002  
227(I) ηνπ 2002  

47(I) ηνπ 2003  
236(I) ηνπ 2004  

53(I) ηνπ 2005  
86(I) ηνπ 2005  

118(I) ηνπ 2005  
127(I) ηνπ 2005  
137(I) ηνπ 2006  
157(I) ηνπ 2006  

25(I) ηνπ 2007  
147(I) ηνπ 2007  
153(I) ηνπ 2007  

19(I) ηνπ 2008  
73(I) ηνπ 2008  
51(I) ηνπ 2009  
97(I) ηνπ 2009  
48(I) ηνπ 2010  

121(I) ηνπ 2010  
30(I) ηνπ 2011  

137(I) ηνπ 2011  
217(Η) ηνπ 2012  

95(I) ηνπ 2013  
143(I) ηνπ 2013  
54(Η) ηνπ 2014  

119(Η) ηνπ 2014  
49(Η) ηνπ 2015  
78(Η) ηνπ 2015  

103(I) ηνπ 2015  
115(I) ηνπ 2016 
128(I) ηνπ 2016 
79(Η) ηνπ 2017 

161(Η) ηνπ 2017 
25(Η) ηνπ 2018 
74(Η) ηνπ 2018 
13(Η) ηνπ 2019 

   14(Η) ηνπ 2019 
   15(Η) ηνπ 2019.   

   
86(Η) ηνπ 1999 
51(I) ηνπ 2000  

5(I) ηνπ 2001  
131(I) ηνπ 2001  
199(I) ηνπ 2002  
228(I) ηνπ 2002  

52(I) ηνπ 2005  
128(I) ηνπ 2005  
148(I) ηνπ 2006  
156(I) ηνπ 2006  

27(I) ηνπ 2007  
154(I) ηνπ 2007  
166(I) ηνπ 2007  

2(I) ηνπ 2009  

(β)   θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ην νπνίν ζπζηάζεθε ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Κνηλνηήησλ Νφκν ή 
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ην νπνίν δηνξίζηεθε ή εμνπζηνδνηήζεθε απφ ηέηνην ζπκβνχιην∙ 
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50(I) ηνπ 2009  
98(I) ηνπ 2009  
47(I) ηνπ 2010  

120(I) ηνπ 2010  
29(I) ηνπ 2011  

136(I) ηνπ 2011  
218(Η) ηνπ 2012  

94(I) ηνπ 2013  
142(I) ηνπ 2013  
172(Η) ηνπ 2013  
50(Η)ηνπ 2015  

79(I) ηνπ 2015  
104(I) ηνπ 2015 
129(I) ηνπ 2016 
162(Η) ηνπ 2017 
22(Η) ηνπ 2018 
45(Η) ηνπ 2018 
18(Η) ηνπ 2019 
19(Η) ηνπ 2019. 

 «δψν» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Νφκνπ∙ 

 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκν∙ 

 «Τπεχζπλνο» ζεκαίλεη ην άηνκν πνπ νξίδεηαη δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 4 γηα ηελ πηζηή 
εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ησλ Καλνληζκψλ θαζψο θαη ησλ φξσλ απηψλ εληφο ηνπ ρψξνπ πνπ 
ιεηηνπξγεί σο ρψξνο εθπαίδεπζεο ζθχισλ∙ 

    (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη ή/θαη θξάζεηο πνπ δελ θαζνξίδνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο 
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν. 

Αίηεζε γηα 
έθδνζε Άδεηαο. 

3.-(1) Πξφζσπν ην νπνίν-  

  (α) έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18
ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, 

  
 (β) 

δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ θαηά ηα ηειεπηαία 
πέληε (5) ρξφληα,  

  
 (γ) 

έρεη παξαθνινπζήζεη ζρεηηθά επηκνξθσηηθά καζήκαηα θαη έρεη επηηχρεη ζε εηδηθή εμέηαζε φπσο 
θαζνξίδεηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 8, θαη 

  (δ) έρεη εμαζθαιίζεη γξαπηή έγθξηζε ηεο νηθείαο αξρήο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηελ 
ηνπνζεζία ζηελ νπνία πξνηίζεηαη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα ιεηηνπξγεί ρψξν εθπαίδεπζεο 
θπλεγεηηθψλ ζθχισλ,  

  
 
Σχπνο Α 
Παξάξηεκα Η.  

έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο πξνο ηνλ πξντζηάκελν γηα εμαζθάιηζε Άδεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ Σχπν 
Α ηνπ Παξαξηήκαηνο Η. 

  
Έθδνζε Άδεηαο. 
Σχπνο Β 
Παξάξηεκα Η. 
Παξάξηεκα ΗI. 

4.-(1) Ο πξντζηάκελνο εθδίδεη ηελ Άδεηα ζχκθσλα κε ηνλ Σχπν Β ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, θαηφπηλ 
θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ: 

       Ννείηαη φηη, ην πξφζσπν πνπ εμαζθαιίδεη Άδεηα απνηειεί θαη ηνλ Τπεχζπλν ηνπ ρψξνπ 
εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ. 

  (2) Ζ Άδεηα ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο θαη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 
αλαλέσζήο ηεο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζ’ απηή: 

      Ννείηαη φηη, ν πξντζηάκελνο δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ηελ Άδεηα νπνηεδήπνηε ή λα κελ αλαλεψζεη ηελ 
Άδεηα εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη-   

 (α) δελ ηεξνχληαη νη πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ή/θαη,  
   
 

 

 

 

 

(β) 
 
 
 
 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
17.5.2002 
16.5.2003  
13.5.2011. 

ε εθπαίδεπζε ησλ θπλεγεηηθψλ ζθχισλ δελ βξίζθεηαη πάληνηε ππφ ηελ 
επζχλε θαη ηνλ έιεγρν θαηφρνπ ηζρχνπζαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο 
εθπαηδεπηή δψσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θπλεγεηηθψλ ζθχισλ, ε 
νπνία εθδίδεηαη δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ησλ πεξί Δπαγγεικαηηψλ 
Φξνληηζηψλ ή Δθπαηδεπηψλ Εψσλ Γηαηαγκάησλ ηνπ 2002 έσο 2011, 
φπσο απηά εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 
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Όξνη  
ιεηηνπξγίαο 
ρψξνπ 
εθπαίδεπζεο 
θπλεγεηηθψλ 
ζθχισλ. 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

5.-(1) Πξφζσπν ην νπνίν θαηέρεη Άδεηα δηελεξγεί ή αλαζέηεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ θπλεγεηηθψλ ζθχισλ 

ζε θάηνρν ηζρχνπζαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο εθπαηδεπηή δψσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα III. 

  
  (2)(α)  Ο ρψξνο εθπαίδεπζεο ησλ θπλεγεηηθψλ ζθχισλ-  
  
  (i) δελ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελφο (1) εθηαξίνπ νχηε κεγαιχηεξνο ησλ πέληε (5) εθηαξίσλ, θαη 
   
  (ii) είλαη πεξηθξαγκέλνο θαη βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ελφο (1) ηνπιάρηζην ρηιηνκέηξνπ απφ νηθηζηηθέο 

πεξηνρέο, ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αζιεηηθνχο ρψξνπο, εθδξνκηθνχο θαη θαηαζθελσηηθνχο 
ρψξνπο, ζρνιεία θαη εθθιεζίεο: 

  
     Ννείηαη φηη, ν πξντζηάκελνο δχλαηαη λα παξαρσξήζεη Άδεηα θαη ζε ρψξνπο πνπ ππάξρεη ήδε 

πθηζηάκελε πεξίθξαμε, ε νπνία έρεη θαηαζθεπαζηεί πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 
πνπ θαιχπηεη επηθάλεηα κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνυπνπαξάγξαθν 
(i) ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε πεξίθξαμε, ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη 
ζηα πην πάλσ πιαίζηα.  

  
90 ηνπ 1972 
56 ηνπ 1982  
7 ηνπ 1990  

28 ηνπ 1991  
91(I) ηνπ 1992  
55(I) ηνπ 1993  
72(I) ηνπ 1998  
59(I) ηνπ 1999  

142(I) ηνπ 1999  
241(I) ηνπ 2002  

29(I) ηνπ 2005  
135(I) ηνπ 2006  

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

130(I) ηνπ 2011  
164(I) ηνπ 2011  

33(I) ηνπ 2012  
110(I) ηνπ 2012  
150(Η) ηνπ 2012  
20(Η) ηνπ 2013  
65(Η) ηνπ 2013  

120(Η) ηνπ 2014  
39(Η) ηνπ 2015  

134(I) ηνπ 2015  
24(Η) ηνπ 2016 

142(Η) ηνπ 2018 
16(Η) ηνπ 2019. 

  Κεθ. 96. 
14 ηνπ 1959 
67 ηνπ 1963  
6 ηνπ 1964  

65 ηνπ 1964  
12 ηνπ 1969  
38 ηνπ 1969  
13 ηνπ 1974  
28 ηνπ 1974  
24 ηνπ 1978  
25 ηνπ 1979  
80 ηνπ 1982  
15 ηνπ 1983  
9 ηνπ 1986  

115 ηνπ 1986  
199 ηνπ 1986  
53 ηνπ 1987  
87 ηνπ 1987  

     (β) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Πνιενδνµίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφµνπ θαη ηνπ πεξί 
Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ, ε εμαζθάιηζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ γηα 
πεξίθξαμε ή γηα αλέγεξζε δηάθνξσλ ππνδνκψλ εληφο ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ 
είλαη ππνρξέσζε ηνπ Τπεχζπλνπ. 
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316 ηνπ 1987  
108 ηνπ 1988  
243 ηνπ 1988  
122 ηνπ 1990  
97(Η) ηνπ 1992  
45(Η) ηνπ 1994  
14(Η) ηνπ 1996  
52(Η) ηνπ 1996  
37(Η) ηνπ 1997  
72(Η) ηνπ 1997  
71(Η) ηνπ 1998  
35(Η) ηνπ 1999  
61(Η) ηνπ 1999  
81(Η) ηνπ 1999  
57(Η) ηνπ 2000  
66(Η) ηνπ 2000  
73(Η) ηνπ 2000  

126(Η) ηνπ 2000  
157(Η) ηνπ 2000  
26(Η) ηνπ 2002  
33(Η) ηνπ 2002 

202(I) ηνπ 2002 
101(Η) ηνπ 2006 
21(Η) ηνπ 2008 
32(Η) ηνπ 2008 
47(Η) ηνπ 2011 
77(Η) ηνπ 2011 

131(Η) ηνπ 2011 
152(Η) ηνπ 2011 

34(Η) ηνπ 2012 
149(Η) ηνπ 2012 
66(Η) ηνπ 2013 
40(Η) ηνπ 2015 
19(Η) ηνπ 2016 

111(Η) ηνπ 2017 
143(Η) ηνπ 2017 
143(Η) ηνπ 2018 
17(Η) ηνπ 2019. 

   
Αίηεζε γηα άδεηα 
θαηνρήο θαη 
ρξήζεο ιαγψλ, 
ζεξακαηηθψλ 
πηελψλ, δψσλ 
θαη ζεξακάησλ. 

6.-(1) Πξφζσπν ην νπνίν θαηέρεη Άδεηα δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα άδεηα θαηνρήο θαη ρξήζεο 
ιαγψλ, ζεξακαηηθψλ πηελψλ, δψσλ θαη ζεξακάησλ, γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο ησλ θπλεγεηηθψλ 
ζθχισλ-  
 

 

  
 
Σχπνο Γ 
Παξάξηεκα Η. 

(α) γηα ιαγνχο πνπ είλαη εθηξεθφκελνη ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηνλ 
Σχπν Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, 

   
 
Σχπνο Γ 
Παξάξηεκα Η. 

(β) γηα ζεξακαηηθά πηελά πνπ είλαη εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία ε αίηεζε 
ππνβάιιεηαη  ζηνλ Σχπν Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, 

   
 

Σχπνο Δ 
Παξάξηεκα Η. 

(γ) γηα δψα πνπ είλαη εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηνλ Σχπν Δ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, 

   
 
Σχπνο η 
Παξάξηεκα Η. 

(δ) γηα ζεξάκαηα πνπ είλαη εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία ηα νπνία δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηνλ Σχπν η ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Η, 

   
 
Σχπνο Ε 
Παξάξηεκα Η. 

(ε) γηα ζεξάκαηα πνπ είλαη εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία ε αίηεζε ππνβάιιεηαη 
ζηνλ Σχπν Ε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η: 

  
       Ννείηαη φηη ε εθπαίδεπζε θπλεγεηηθψλ ζθχισλ κε ηε ρξήζε άγξησλ ζεξακάησλ απαγνξεχεηαη. 
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Έθδνζε άδεηαο 
θαηνρήο θαη 
ρξήζεο ιαγψλ,  
ζεξακαηηθψλ 
πηελψλ, δψσλ 
θαη ζεξακάησλ. 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

7.-(1) Ο πξντζηάκελνο εθδίδεη άδεηα θαηνρήο θαη ρξήζεο ιαγψλ, ζεξακαηηθψλ πηελψλ, δψσλ θαη 
ζεξακάησλ γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο ησλ θπλεγεηηθψλ ζθχισλ, αθνχ θαηαβιεζεί ην αλάινγν ηέινο 
πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ, σο αθνινχζσο: 
  

   
 
Σχπνο Ζ 
Παξάξηεκα Η. 

(α) Γηα θαηνρή θαη ρξήζε ιαγψλ πνπ είλαη εθηξεθφκελνη ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία, ζχκθσλα 
κε ηνλ Σχπν Ζ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, 

 
Σχπνο Θ 
Παξάξηεκα Η. 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

(β) γηα θαηνρή θαη ρξήζε ζεξακαηηθψλ πηελψλ πνπ είλαη εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε 
αηρκαισζία, ζχκθσλα κε ηνλ Σχπν Θ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, 

 
Σχπνο Η 
Παξάξηεκα Η. 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

(γ) γηα θαηνρή θαη ρξήζε δψσλ πνπ είλαη εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία, ηα νπνία 
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ ζχκθσλα κε ηνλ Σχπν Η ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, 

 
Σχπνο Κ 
Παξάξηεκα Η. 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

(δ) γηα θαηνρή θαη ρξήζε ζεξακάησλ πνπ είλαη εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία, ηα 
νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ ζχκθσλα κε ηνλ Σχπν Κ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Η, 

 
Σχπνο Λ 
Παξάξηεκα Η. 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

(ε)  γηα θαηνρή θαη ρξήζε ζεξακάησλ πνπ είλαη εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία, 
ζχκθσλα κε ηνλ Σχπν Λ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, 

      (2)   Ζ άδεηα θαηνρήο θαη ρξήζεο ιαγψλ, ζεξακαηηθψλ πηελψλ, δψσλ θαη ζεξακάησλ γηα ζθνπνχο 
εθπαίδεπζεο ησλ θπλεγεηηθψλ ζθχισλ ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο θαη 
παξέρεηαη  δπλαηφηεηα αλαλέσζήο ηεο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζ’ απηή: 

   
 
 

      Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ ηεξνχληαη νη πξφλνηεο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ ή/θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ν πξντζηάκελνο δχλαηαη λα αλαθαιέζεη νπνηεδήπνηε ή λα 
κελ αλαλεψζεη ηελ άδεηα θαηνρήο θαη ρξήζεο ιαγψλ, ζεξακαηηθψλ πηελψλ, δψσλ θαη ζεξακάησλ 
ρσξίο θακία απνδεκίσζε: 

  
 

 

 

       Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε παξνχζα άδεηα δχλαηαη λα αλαθιεζεί νπνηεδήπνηε ή λα κελ αλαλεσζεί 
απφ ηνλ πξντζηάκελν εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη ε θξνληίδα ησλ δψσλ δελ βξίζθεηαη πάληνηε θάησ απφ 
ηελ επζχλε θαη ηνλ έιεγρν θαηφρνπ ηζρχνπζαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο θξνληηζηή δψσλ γηα ηελ 
θαηεγνξία θαη ηα είδε ησλ δψσλ πνπ θξαηνχληαη ε νπνία εθδίδεηαη δπλάκεη ησλ πεξί Δπαγγεικαηηψλ 
Φξνληηζηψλ ή Δθπαηδεπηψλ Εψσλ Γηαηαγκάησλ ηνπ 2002 έσο 2011, φπσο απηά εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

  
Δπηκνξθσηηθά  
καζήκαηα. 
Σχπνο Μ 
Παξάξηεκα Η. 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

8.-(1) Πξφζσπν ην νπνίν δηακέλεη ζηε Γεκνθξαηία θαη έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18
ν
) έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπ έρεη δηθαίσκα  ζπκκεηνρήο  ζηα  επηκνξθσηηθά  καζήκαηα θαη ζηελ εηδηθή εμέηαζε πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, εθφζνλ ππνβάιεη αίηεζε ζηνλ Σχπν Μ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η θαη 
θαηαβάιεη ην ηέινο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα II. 

  (2) Σα επηκνξθσηηθά καζήκαηα άπηνληαη ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε βηνινγία ησλ εηδψλ άγξηαο 
παλίδαο θαζψο θαη ησλ εθηξεθφκελσλ εηδψλ ησλ άγξησλ πηελψλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο, ζπλήζεηεο 
θαη απαηηήζεηο, ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν ζήκαλζήο ηνπο, ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ θαηνρή ησλ 
δψσλ θαζψο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επεκεξία θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ θπλεγεηηθψλ ζθχισλ. 

  
    (3)   Ο πξντζηάκελνο- 

  (α) δηελεξγεί ή αλαζέηεη ζε επηηξνπή ηε δηεμαγσγή καζεκάησλ θαη εηδηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηελ 
απφθηεζε Άδεηαο∙ 

  (β) θαζνξίδεη ηελ εκεξνκελία θαη ην ρψξν δηεμαγσγήο ηεο εμέηαζεο∙ 
   
  (γ) δχλαηαη λα επηζηξέςεη κέρξη θαη ην 70% ησλ ηειψλ παξαθνινχζεζεο επηκνξθσηηθψλ 

καζεκάησλ, αλά πξφζσπν, ζε σκαηείν ηνπ νπνίνπ κέινο ηνπ δηελήξγεζε ηα ελ ιφγσ 
καζήκαηα. 

  
Αδηθήκαηα  
θαη πνηλέο. 

 

9. Πξφζσπν ην νπνίν παξαβαίλεη ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, 
ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ 
Νφκνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
 

ΣΤΠΟ  Α 
 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΡΗΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΚΑΗ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ (ΥΧΡΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2019 

 (Καλνληζκφο 3) 
        
ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΑΠΟΚΣΖΖ ΑΓΔΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΥΧΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ 
 
 
Πξντζηάκελν ηνπ Σακείνπ Θήξαο, 
 

Δγψ ν/ε ……………………………………………………………….. κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ………………………….. 
αηηνχκαη φπσο κνπ παξαρσξεζεί άδεηα δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ.  

Ζ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ ζα βξίζθεηαη ζην ηεκάρην …………………… 
θχιιν / ζρέδην ……………………….. ηνπ ρσξηνχ ……………………… ηεο επαξρίαο …………………………………..…… 

 
Δπηζπλάπηνληαη:  

1. Βεβαίσζε φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ.  
2. Έγθξηζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ σο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ απφ ηελ αξρή ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. 
3. Φσηναληίγξαθν ηζρχνπζαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο εθπαηδεπηή δψσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζθχισλ, γηα 

θάζε πξφζσπν πνπ ζα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηή ζηνλ ρψξν εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ. 
 
Ζκεξνκελία: ………………………………………………. 

 
………………………… 

Τπνγξαθή  
Γηεχζπλζε Αιιεινγξαθίαο: ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 
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ΣΤΠΟ  Β 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΡΗΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΚΑΗ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ (ΥΧΡΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2019 

 (Καλνληζκφο 4) 
 

ΑΓΔΗΑ  ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ  ΚΑΗ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  ΥΧΡΟΤ  ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ 
 
Ο πξντζηάκελνο ηνπ Σακείνπ Θήξαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ ( Υψξνη Δθπαίδεπζεο Κπλεγεηηθψλ θχισλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2019, ρνξεγεί 
ζηνλ/ζηελ ......................................................................................., κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο………………………… 
θαη κε δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο ......................................................................................................, άδεηα δεκηνπξγίαο θαη 
ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ ζην ηεκάρην ....................... θχιιν / ζρέδην .................... ηνπ 
ρσξηνχ ................................. ηεο επαξρίαο………………………….. ππφ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ 
ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ (Υψξνη Δθπαίδεπζεο Κπλεγεηηθψλ θχισλ) 
Καλνληζκψλ ηνπ 2019 (επηζπλάπηνληαη). 
 
Αξ. Άδεηαο: …………………… 
Ζκεξνκελία έλαξμεο άδεηαο:……/……/……… Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:……/……/……. 
 
 ………………………………………. 

                                                                  Πξντζηάκελνο Σακείνπ Θήξαο 
                                                                (θξαγίδα) 

 
Σέινο πιεξσζέλ: €20,00 (αξ. απφδεημεο πιεξσκήο …………………….) 
 
εκεηψζεηο: 
1. Ζ παξνχζα Άδεηα αλαλεψλεηαη άκεζα κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ ηέινπο θαη εθφζνλ ζπλερίδνπλ λα πιεξνχληαη 
φινη νη ζρεηηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 
2. Ζ παξνχζα Άδεηα δχλαηαη λα αλαθιεζεί νπνηεδήπνηε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σακείνπ Θήξαο εθφζνλ δηαπηζησζεί 
φηη δελ ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκνπ. 
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ΣΤΠΟ  Γ 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΡΗΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΚΑΗ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ (ΥΧΡΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2019 

 [Καλνληζκφο 6(1)(α)] 
 

ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΑΠΟΚΣΖΖ ΑΓΔΗΑ ΚΑΣΟΥΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΛΑΓΧΝ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΔΚΣΡΔΦΟΜΔΝΟΗ Ή ΈΥΟΤΝ 
ΓΔΝΝΖΘΔΗ Δ ΑΗΥΜΑΛΧΗΑ ΓΗΑ ΚΟΠΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ ΔΝΣΟ ΥΧΡΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ 
 
 
Πξντζηάκελν ηνπ Σακείνπ Θήξαο, 
 
Δγψ ν/ε ……………………………………………………………….. κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ………………………….., 
θάηνρνο άδεηαο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ κε αξηζκφ ………….., αηηνχκαη 
φπσο κνπ παξαρσξεζεί άδεηα θαηνρήο ιαγψλ πνπ είλαη εθηξεθφκελνη ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία γηα ζθνπνχο 
εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ εληφο ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ πνπ είκαη ππεχζπλνο θαη 
βξίζθεηαη ζην ηεκάρην …………………… θχιιν / ζρέδην ……………………….. ηνπ ρσξηνχ ……………………… ηεο 
Δπαξρίαο ……………………………………………………. 
 
Δπηζπλάπηνληαη:  

1. Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ. 
2. Φσηναληίγξαθν ηζρχνπζαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο εθπαηδεπηή δψσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζθχισλ γηα 

θάζε πξφζσπν πνπ ζα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηή ζηνλ ρψξν εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ. 
 

Ζκεξνκελία: ………………………………………………. 
 

………………………… 
Τπνγξαθή  

Γηεχζπλζε Αιιεινγξαθίαο: ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 
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ΣΤΠΟ  Γ 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΡΗΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΚΑΗ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ (ΥΧΡΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2019 

 [Καλνληζκφο 6(1)(β)] 
 

ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΑΠΟΚΣΖΖ ΑΓΔΗΑ ΚΑΣΟΥΖ ΘΖΡΑΜΑΣΗΚΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΔΚΣΡΔΦΟΜΔΝΑ Ή ΔΥΟΤΝ 
ΓΔΝΝΖΘΔΗ Δ ΑΗΥΜΑΛΧΗΑ ΓΗΑ ΚΟΠΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ ΔΝΣΟ ΥΧΡΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ 
 
Πξντζηάκελν ηνπ Σακείνπ Θήξαο, 
 
Δγψ ν/ε ……………………………………………………………….. κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ………………………….. 
θάηνρνο άδεηαο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ κε αξηζκφ ………….. αηηνχκαη 
φπσο κνπ παξαρσξεζεί άδεηα θαηνρήο ησλ πην θάησ ζεξακαηηθψλ πηελψλ πνπ είλαη εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε 
αηρκαισζία, γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ εληφο ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ πνπ 
είκαη ππεχζπλνο θαη βξίζθεηαη ζην ηεκάρην …………………… θχιιν / ζρέδην ……………………….. ηνπ ρσξηνχ 
…………………………………….. ηεο επαξρίαο ……………………………………… 

Α/Α Δίδνο δψνπ Αξηζκφο δψσλ 

   

   

   

 
Δπηζπλάπηνληαη:  

1. Φσηναληίγξαθν ηεο Άδεηαο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ. 
2. Φσηναληίγξαθν ηζρχνπζαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο θξνληηζηή δψσλ γηα ηελ θαηεγνξία θαη ηα είδε ησλ δψσλ 

πνπ ζα θξαηνχληαη. 

 
Ζκεξνκελία: ………………………………………………. 

…….………………… 
Τπνγξαθή  

Γηεχζπλζε Αιιεινγξαθίαο: ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 
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ΣΤΠΟ  Δ 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΡΗΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΚΑΗ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ (ΥΧΡΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2019 

 [Καλνληζκφο 6(1)(γ)] 

 
ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΑΠΟΚΣΖΖ ΑΓΔΗΑ ΚΑΣΟΥΖ ΕΧΧΝ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΔΚΣΡΔΦΟΜΔΝΑ Ή ΔΥΟΤΝ ΓΔΝΝΖΘΔΗ Δ 

ΑΗΥΜΑΛΧΗΑ, ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΡΗΧΝ 
ΠΣΖΝΧΝ ΚΑΗ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ ΝΟΜΟΤ, ΓΗΑ ΚΟΠΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ ΔΝΣΟ ΥΧΡΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ 
 
Πξντζηάκελν ηνπ Σακείνπ Θήξαο, 
 
Δγψ ν/ε ……………………………………………………………….. κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ……………………, 
θάηνρνο άδεηαο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ κε αξηζκφ ………….., αηηνχκαη 
φπσο κνπ παξαρσξεζεί άδεηα θαηνρήο ησλ πην θάησ δψσλ πνπ είλαη εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία, ηα 
νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκνπ 
γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ εληφο ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ πνπ είκαη 
ππεχζπλνο θαη βξίζθεηαη ζην ηεκάρην …………………… θχιιν / ζρέδην ………………… ηνπ ρσξηνχ ……………………… 
ηεο επαξρίαο ………….. 

Α/Α Δίδνο δψνπ Αξηζκφο δψσλ 

   

   

   

 
Δπηζπλάπηνληαη:  

1. Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ. 
2. Φσηναληίγξαθν ηζρχνπζαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο θξνληηζηή δψσλ γηα ηελ θαηεγνξία θαη ηα είδε ησλ δψσλ 

πνπ ζα θξαηνχληαη. 
 

Ζκεξνκελία: ……………………………                                                                                ……….…………………… 
Τπνγξαθή  

Γηεχζπλζε Αιιεινγξαθίαο: ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 
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ΣΤΠΟ  η 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΡΗΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΚΑΗ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ (ΥΧΡΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2019 

 [Καλνληζκφο 6(1)(δ)] 
 

ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΑΠΟΚΣΖΖ ΑΓΔΗΑ ΚΑΣΟΥΖ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΔΚΣΡΔΦΟΜΔΝΑ Ή ΔΥΟΤΝ ΓΔΝΝΖΘΔΗ Δ 
ΑΗΥΜΑΛΧΗΑ, ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΑΓΡΗΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΚΑΗ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ ΝΟΜΟΤ, ΓΗΑ ΚΟΠΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ ΔΝΣΟ 

ΥΧΡΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ 
 
Πξντζηάκελν ηνπ Σακείνπ Θήξαο, 
 
Δγψ ν/ε ……………………………………………………………….. κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ………………………….., 
θάηνρνο άδεηαο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ κε αξηζκφ ………….., αηηνχκαη 
φπσο κνπ παξαρσξεζεί άδεηα θαηνρήο ησλ πην θάησ ζεξακάησλ πνπ είλαη εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε 
αηρκαισζία, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη 
Θεξακάησλ Νφκνπ, γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ εληφο ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ 
πνπ είκαη ππεχζπλνο θαη βξίζθεηαη ζην ηεκάρην ……………… θχιιν / ζρέδην …………………… ηνπ ρσξηνχ 
……………………… ηεο επαξρίαο …………………………………………… 

Α/Α Δίδνο ζεξάκαηνο Αξηζκφο ζεξάκαηνο 

   

   

   

 
Δπηζπλάπηνληαη:  

1. Φσηναληίγξαθν ηεο Άδεηαο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ. 
2. Φσηναληίγξαθν ηζρχνπζαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο θξνληηζηή δψσλ γηα ηελ θαηεγνξία θαη ηα είδε ησλ δψσλ 

πνπ ζα θξαηνχληαη. 
 

Ζκεξνκελία: ……………………………………………….  
                                                               ...…………………… 

Τπνγξαθή  
Γηεχζπλζε Αιιεινγξαθίαο: ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 
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ΣΤΠΟ  Ε 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΡΗΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΚΑΗ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ (ΥΧΡΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2019 

 [Καλνληζκφο 6(1)(ε)] 
 

ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΑΠΟΚΣΖΖ ΑΓΔΗΑ ΚΑΣΟΥΖ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΔΚΣΡΔΦΟΜΔΝΑ Ή ΔΥΟΤΝ ΓΔΝΝΖΘΔΗ Δ 
ΑΗΥΜΑΛΧΗΑ ΓΗΑ ΚΟΠΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ ΔΝΣΟ ΥΧΡΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ 
 
Πξντζηάκελν ηνπ Σακείνπ Θήξαο, 
 
Δγψ ν/ε ……………………………………………………………….. κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ………………………….., 
θάηνρνο άδεηαο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ κε αξηζκφ ………….., αηηνχκαη 
φπσο κνπ παξαρσξεζεί άδεηα θαηνρήο ησλ πην θάησ ζεξακάησλ πνπ είλαη εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε 
αηρκαισζία γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ εληφο ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ πνπ 
είκαη ππεχζπλνο θαη βξίζθεηαη ζην ηεκάρην …………………… θχιιν / ζρέδην …………………… ηνπ ρσξηνχ 
……………………… ηεο επαξρίαο ………………………… 

Α/Α Δίδνο ζεξάκαηνο Αξηζκφο ζεξακάησλ 

   

   

   

Δπηζπλάπηνληαη:  
1. Φσηναληίγξαθν ηεο Άδεηαο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ. 
2. Φσηναληίγξαθν ηζρχνπζαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο θξνληηζηή δψσλ γηα ηελ θαηεγνξία θαη ηα είδε ησλ δψσλ 

πνπ ζα θξαηνχληαη. 
 
Ζκεξνκελία: ………………………………………………. 
 

……..……………… 
Τπνγξαθή  

Γηεχζπλζε Αιιεινγξαθίαο: ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 
 
                                            ………………………….. 
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ΣΤΠΟ  Ζ 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΡΗΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΚΑΗ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ (ΥΧΡΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2019 

 [Καλνληζκφο 7(1)(α)] 
 
ΑΓΔΗΑ  ΚΑΣΟΥΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΛΑΓΧΝ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΔΚΣΡΔΦΟΜΔΝΟΗ Ή ΔΥΟΤΝ ΓΔΝΝΖΘΔΗ Δ ΑΗΥΜΑΛΧΗΑ ΓΗΑ 
ΚΟΠΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ ΔΝΣΟ ΥΧΡΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ 

 
Ο πξντζηάκελνο ηνπ Σακείνπ Θήξαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ (Υψξνη Δθπαίδεπζεο θχισλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2019, ρνξεγεί 
ζηνλ/ζηελ................................................................................., κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο………………………………… 
θαη θάηνρν άδεηαο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ κε αξηζκφ ………….., άδεηα 
θαηνρήο θαη ρξήζεο ησλ πην θάησ ιαγψλ πνπ είλαη εθηξεθφκελνη ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία, γηα ζθνπνχο 
εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ εληφο ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ πνπ βξίζθεηαη ζην ηεκάρην 
......................., θχιιν / ζρέδην .................... ηνπ ρσξηνχ ................................. ηεο επαξρίαο………………………….. ππφ 
ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ 
(Υψξνη Δθπαίδεπζεο Κπλεγεηηθψλ θχισλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2019 (επηζπλάπηνληαη). 
 
Αξ. Άδεηαο: …………………… 
Ζκεξνκελία έλαξμεο άδεηαο: …/…/……… Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο: …/…/……. 
 
 ………………………………………. 
          Πξντζηάκελνο Σακείνπ Θήξαο 

                                                           (θξαγίδα) 
 
Σέινο πιεξσζέλ: €500,00 (αξ. απφδεημεο πιεξσκήο …………………….) 
 
εκεηψζεηο: 

1. Ζ παξνχζα άδεηα αλαλεψλεηαη άκεζα κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ ηέινπο θαη εθφζνλ ζπλερίδνπλ λα πιεξνχληαη 
φινη νη ζρεηηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο. 

2. Ζ παξνχζα άδεηα δχλαηαη λα αλαθιεζεί νπνηεδήπνηε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σακείνπ Θήξαο εθφζνλ δηαπηζησζεί 
φηη δελ ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκνπ φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
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Α/Α 
Δίδνο  Αξηζκφο ζήκαλζεο  

Δπηζηεκνληθή Ολνκαζία Κνηλή Ολνκαζία 
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ΣΤΠΟ Θ 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΡΗΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΚΑΗ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ (ΥΧΡΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2019 

 [Καλνληζκφο 7(1)(β)] 
 
ΑΓΔΗΑ ΚΑΣΟΥΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΘΖΡΑΜΑΣΗΚΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΔΚΣΡΔΦΟΜΔΝΑ Ή ΔΥΟΤΝ ΓΔΝΝΖΘΔΗ Δ 

ΑΗΥΜΑΛΧΗΑ ΓΗΑ ΚΟΠΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ ΔΝΣΟ ΥΧΡΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ 

 
Ο πξντζηάκελνο ηνπ Σακείνπ Θήξαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ (Υψξνη Δθπαίδεπζεο θχισλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2019, ρνξεγεί ζηνλ/ζηελ 
.............................................................................................................., κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο 
………………………………… θαη θάηνρν Άδεηαο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ 
κε αξηζκφ ………….., άδεηα θαηνρήο θαη ρξήζεο ησλ πην θάησ ζεξακαηηθψλ πηελψλ πνπ είλαη εθηξεθφκελα ή έρνπλ 
γελλεζεί ζε αηρκαισζία, γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ εληφο ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ 
ζθχισλ πνπ βξίζθεηαη ζην ηεκάρην ......................., θχιιν / ζρέδην ............... ηνπ ρσξηνχ ................................. ηεο 
επαξρίαο ………………………….. ππφ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ (Υψξνη Δθπαίδεπζεο Κπλεγεηηθψλ θχισλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2019 
(επηζπλάπηνληαη). 
 
Αξ. Άδεηαο: …………………… 
Ζκεξνκελία έλαξμεο άδεηαο:…/…/……… Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:…/…/……. 
 
 ………………………………………. 
     Πξντζηάκελνο Σακείνπ Θήξαο 
                                                                                                                     (θξαγίδα) 
 
Σέινο πιεξσζέλ: €100,00 (αξ. απφδεημεο πιεξσκήο …………………….) 
 
εκεηψζεηο: 

1. Ζ παξνχζα άδεηα αλαλεψλεηαη άκεζα κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ ηέινπο θαη εθφζνλ ζπλερίδνπλ λα πιεξνχληαη 
φινη νη ζρεηηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο. 

2. Ζ παξνχζα άδεηα δχλαηαη λα αλαθιεζεί νπνηεδήπνηε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σακείνπ Θήξαο εθφζνλ δηαπηζησζεί 
φηη δελ ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκνπ. 
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Α/Α 
Δίδνο  Αξηζκφο ζήκαλζεο  

Δπηζηεκνληθή Ολνκαζία Κνηλή Ολνκαζία 
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ΣΤΠΟ Η 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΡΗΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΚΑΗ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ (ΥΧΡΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2019 

 [Καλνληζκφο 7(1)(γ)] 
 

ΑΓΔΗΑ ΚΑΣΟΥΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΕΧΧΝ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΔΚΣΡΔΦΟΜΔΝΑ Ή ΔΥΟΤΝ ΓΔΝΝΖΘΔΗ Δ ΑΗΥΜΑΛΧΗΑ ΣΑ 
ΟΠΟΗΑ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΡΗΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΚΑΗ 

ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ ΚΟΠΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ ΔΝΣΟ ΥΧΡΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ 

 
Ο πξντζηάκελνο ηνπ Σακείνπ Θήξαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ (Υψξνη Δθπαίδεπζεο θχισλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2019, ρνξεγεί ζηνλ/ζηελ 
......................................................................................, κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ……………….  θαη θάηνρν άδεηαο 
δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ κε αξηζκφ ………….., άδεηα θαηνρήο θαη ρξήζεο 
ησλ δψσλ πνπ είλαη εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία πνπ θαίλνληαη πην θάησ θαη ηα νπνία δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκν, γηα ζθνπνχο 
εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ εληφο ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ πνπ βξίζθεηαη ζην ηεκάρην 
......................., θχιιν / ζρέδην .................... ηνπ ρσξηνχ ................................. ηεο επαξρίαο…………………… ππφ ηνπο 
φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ (Υψξνη 
Δθπαίδεπζεο Κπλεγεηηθψλ θχισλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2019 (επηζπλάπηνληαη). 
 
Αξ. Άδεηαο: …………………… 

Ζκεξνκελία έλαξμεο άδεηαο:…/…/………   Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:…/…/……. 

    ………………………………………. 

        Πξντζηάκελνο Σακείνπ Θήξαο  
                                                                                                                         (θξαγίδα) 

Σέινο πιεξσζέλ: €100,00 (αξ. απφδεημεο πιεξσκήο …………………….) 

εκεηψζεηο: 

1. Ζ παξνχζα άδεηα αλαλεψλεηαη άκεζα κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ ηέινπο θαη εθφζνλ ζπλερίδνπλ λα πιεξνχληαη 
φινη νη ζρεηηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο. 

2. Ζ παξνχζα άδεηα δχλαηαη λα αλαθιεζεί νπνηεδήπνηε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σακείνπ Θήξαο εθφζνλ δηαπηζησζεί 
φηη δελ ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκνπ. 
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Α/Α 
Δίδνο  Αξηζκφο ζήκαλζεο  

Δπηζηεκνληθή Ολνκαζία Κνηλή Ολνκαζία 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1537



ΣΤΠΟ Κ 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΡΗΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΚΑΗ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ 
(ΥΧΡΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2019 

 [Καλνληζκφο 7(1)(δ)] 
 

ΑΓΔΗΑ ΚΑΣΟΥΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΔΚΣΡΔΦΟΜΔΝΑ Ή ΔΥΟΤΝ ΓΔΝΝΖΘΔΗ Δ ΑΗΥΜΑΛΧΗΑ 
ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΡΗΧΝ ΠΣΖΝΧΝ 
ΚΑΗ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ ΚΟΠΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ ΔΝΣΟ ΥΧΡΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ 
 

Ο πξντζηάκελνο ηνπ Σακείνπ Θήξαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ (Υψξνη Δθπαίδεπζεο θχισλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2019, ρνξεγεί ζηνλ/ζηελ 
................................................................................, κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ……………………. θαη θάηνρν άδεηαο 
δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ κε αξηζκφ ………….., άδεηα θαηνρήο θαη ρξήζεο 
ησλ ζεξακάησλ πνπ είλαη εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία πνπ θαίλνληαη πην θάησ θαη πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκν, γηα ζθνπνχο 
εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ εληφο ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ πνπ βξίζθεηαη ζην ηεκάρην 
......................., θχιιν / ζρέδην .................... ηνπ ρσξηνχ .................................ηεο επαξρίαο………………………….. ππφ 
ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ 
(Υψξνη Δθπαίδεπζεο Κπλεγεηηθψλ θχισλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2019 (επηζπλάπηνληαη). 
 
Αξ. Άδεηαο: …………………… 
Ζκεξνκελία έλαξμεο άδεηαο:……/……/……… Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:……/……/……. 
 
              ………………………………………. 
     Πξντζηάκελνο Σακείνπ Θήξαο 
                                                                                                                     (θξαγίδα) 

Σέινο πιεξσζέλ: €600,00 (αξ. απφδεημεο πιεξσκήο …………………….) 
 
εκεηψζεηο: 

1. Ζ παξνχζα άδεηα αλαλεψλεηαη άκεζα κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ ηέινπο θαη εθφζνλ ζπλερίδνπλ λα πιεξνχληαη 
φινη νη ζρεηηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο. 

2. Ζ παξνχζα άδεηα δχλαηαη λα αλαθιεζεί νπνηεδήπνηε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σακείνπ Θήξαο, εθφζνλ δηαπηζησζεί 
φηη δελ ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκνπ. 
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Α/Α 
Δίδνο  Αξηζκφο ζήκαλζεο  

Δπηζηεκνληθή Ολνκαζία Κνηλή Ολνκαζία 
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ΣΤΠΟ Λ 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΡΗΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΚΑΗ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ 
(ΥΧΡΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2019 

 [Καλνληζκφο 7(1)(ε)] 
 
ΑΓΔΗΑ ΚΑΣΟΥΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΔΚΣΡΔΦΟΜΔΝΑ Ή ΔΥΟΤΝ ΓΔΝΝΖΘΔΗ Δ ΑΗΥΜΑΛΧΗΑ 
ΓΗΑ ΚΟΠΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ ΔΝΣΟ ΥΧΡΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ 

 
Ο πξντζηάκελνο ηνπ Σακείνπ Θήξαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ (Υψξνη Δθπαίδεπζεο θχισλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2019, ρνξεγεί ζηνλ/ζηελ 
........................................................................., κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ………………… θαη θάηνρν άδεηαο 
δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ κε αξηζκφ ………….., άδεηα θαηνρήο θαη ρξήζεο 
ησλ πην θάησ ζεξακάησλ πνπ είλαη εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ 
ζθχισλ εληφο ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ πνπ βξίζθεηαη ζην ηεκάρην ....................... θχιιν / ζρέδην 
.................... ηνπ ρσξηνχ .................................ηεο επαξρίαο………………………….. ππφ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ησλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ (Υψξνη Δθπαίδεπζεο 
Κπλεγεηηθψλ θχισλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2019 (επηζπλάπηνληαη). 

Αξ. Άδεηαο: …………………… 
Ζκεξνκελία έλαξμεο άδεηαο:……/……/……… Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:……/……/……. 

  ………………………………………. 
         Πξντζηάκελνο Σακείνπ Θήξαο  
                                                                                                                          (θξαγίδα) 

Σέινο πιεξσζέλ: €600,00 (αξ. απφδεημεο πιεξσκήο …………………….) 

εκεηψζεηο: 

1. Ζ παξνχζα άδεηα αλαλεψλεηαη άκεζα κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ ηέινπο θαη εθφζνλ ζπλερίδνπλ λα πιεξνχληαη 
φινη νη ζρεηηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο. 

2. Ζ παξνχζα άδεηα δχλαηαη λα αλαθιεζεί νπνηεδήπνηε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σακείνπ Θήξαο, εθφζνλ δηαπηζησζεί 
φηη δελ ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκνπ. 
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Α/Α 
Δίδνο  Αξηζκφο ζήκαλζεο  

Δπηζηεκνληθή Ολνκαζία Κνηλή Ολνκαζία 
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ΣΤΠΟ Μ 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΡΗΧΝ ΠΣΖΝΧΝ ΚΑΗ ΘΖΡΑΜΑΣΧΝ 
(ΥΧΡΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2019 

[Καλνληζκφο 8(1)] 

 

ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΓΗΑ 
ΚΟΠΟΤ ΑΠΟΚΣΖΖ ΑΓΔΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΥΧΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ   

 
Δγψ ν/ε ………………………………………….., κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ……………….., αηηνχκαη φπσο 
παξαθνινπζήζσ ηα ζρεηηθά επηκνξθσηηθά καζήκαηα θαη ζπκκεηέρσ ζηελ εηδηθή εμέηαζε γηα ζθνπνχο απφθηεζεο άδεηαο 
δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ. 

Γειψζηε θαηά πφζν έρεηε θαηαδηθαζηεί απφ πνηληθφ δηθαζηήξην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκνπ, θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε.  Αλαθέξεηε ηε θχζε ηνπ 
αδηθήκαηνο, ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο θαη ηελ πνηλή πνπ ζαο επηβιήζεθε. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

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

Πιεξσηέν Σέινο: €60,00 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΑΗΣΖΣΖ 
Γειψλσ φηη θαηέγξαςα ζην παξφλ έληππν φια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεηεζεί, φηη εμ φζσλ γλσξίδσ νη πιεξνθνξίεο είλαη 
νξζέο θαη φηη ην έληππν ζπκπιεξψζεθε απφ εκέλα ηδηφρεηξα. Αληηιακβάλνκαη φηη νπνηαδήπνηε ζθφπηκε αλαθξίβεηα ή 
παξάιεηςε δπλαηφλ λα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ κνπ ή θαη ηελ πνηληθή δίσμή κνπ.  

Ζκεξνκελία:………/………/………. Τπνγξαθή αηηεηή: ………………………………... 

 

ΓΗΑ ΔΠΗΖΜΖ ΥΡΖΖ 

Ζιεθηξνληθφο αξηζκφο 
ζπλαιιαγήο 

Αξ. αίηεζεο Ζκεξνκελία Τπνγξαθή 

 
 

   

 
εκείσζε: Γηα ζθνπνχο πιεξσκήο ησλ ηειψλ απαηηείηαη ε παξνπζίαζε νιφθιεξνπ ηνπ παξφληνο εληχπνπ, θαηάιιεια 
ζπκπιεξσκέλνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΒΛΖΣΔΧΝ ΣΔΛΧΝ 

(Καλνληζκνί 4, 7 θαη 8) 
 

Α/Α ΘΔΜΑ ΚΑΣΑΒΛΖΣΔΟ 
ΣΔΛΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 

1. Άδεηα δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ρψξνπ εθπαίδεπζεο 
θπλεγεηηθψλ ζθχισλ €20,00 4 

2. Άδεηα θαηνρήο θαη ρξήζεο ιαγψλ πνπ είλαη εθηξεθφκελνη ή 
έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο 
θπλεγεηηθψλ ζθχισλ εληφο ρψξνπ εθπαίδεπζεο 
θπλεγεηηθψλ ζθχισλ 

€500,00 7(1)(α) 

3. Άδεηα θαηνρήο ζεξακαηηθψλ πηελψλ πνπ είλαη 
εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία γηα ζθνπνχο 
εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ εληφο ρψξνπ 
εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ 

€100,00 7(1)(β) 

4. Άδεηα θαηνρήο δψσλ πνπ είλαη εθηξεθφκελα ή έρνπλ 
γελλεζεί ζε αηρκαισζία ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ 
Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκνπ, γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο 
θπλεγεηηθψλ ζθχισλ εληφο ρψξνπ εθπαίδεπζεο 
θπλεγεηηθψλ ζθχισλ   

€100,00 7(1)(γ) 

5. Άδεηα θαηνρήο θαη ρξήζεο ζεξακάησλ πνπ είλαη 
εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία ηα νπνία δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκνπ, γηα 
ζθνπνχο εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ εληφο ρψξνπ 
εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ  

€600,00 7(1)(δ) 

6. Άδεηα θαηνρήο θαη ρξήζεο ζεξακάησλ πνπ είλαη 
εθηξεθφκελα ή έρνπλ γελλεζεί ζε αηρκαισζία γηα ζθνπνχο 
εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ εληφο ρψξνπ 
εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ 

€600,00 7(1)(ε) 

7. Αίηεζε γηα παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ θαη 
ζπκκεηνρή ζηελ εηδηθή εμέηαζε 

€60,00 8 

 
 

1543



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

(Καλνληζκφο 5) 
 

ΟΡΟΗ ΓΗΑ  ΣΖ  ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ  ΚΑΗ  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  ΥΧΡΧΝ  ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ   
 

Με ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο ζθνπείηαη ε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηε ζσζηή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία 
ησλ ρψξσλ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ. 

 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, «ηερλεηή θσιηά» ζεκαίλεη θαηαζθεπή πνπ 

δηαζθαιίδεη φηη ν ζθχινο δελ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηα δψα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 
θπλεγεηηθψλ ζθχισλ ή πνπ απνηειεί ρψξν δηαθπγήο ηνπο, ρσξίο λα κπνξεί λα ηα πξνζεγγίζεη ν ππφ εθπαίδεπζε 
ζθχινο∙ 
 
1. Απαγνξεχεηαη ε ηαπηφρξνλε άζθεζε ζθχισλ ζε ππθλφηεηα κεγαιχηεξε ηνπ ελφο (1) ζθχινπ αλά πέληε (5) 

δεθάξηα.  
 

2. Καηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζθχισλ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θσιηψλ κε εθηνμεπηήξα. 

2.1. Ο Τπεχζπλνο ηνπ ρψξνπ ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα ψζηε κεηά ηελ εθηφμεπζε / θπγή ησλ 
δψσλ απφ ηελ ηερλεηή θσιηά, ηα δψα λα κελ δηαθεχγνπλ εθηφο ηνπ πεξηθξαγκέλνπ ρψξνπ 
εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ. 

2.2. Ο Τπεχζπλνο ηνπ ρψξνπ θαη ν ζπλνδφο ηνπ ππφ εθπαίδεπζε ζθχινπ ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα 
κέηξα ψζηε κεηά ηελ εθηφμεπζε / θπγή ησλ δψσλ απφ ηελ ηερλεηή θσιηά ν ππφ εθπαίδεπζε ζθχινο λα 
κελ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηα δψα.  

3. Απαγνξεχεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ ε ρξήζε θπλεγεηηθνχ φπινπ.  

4. Απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ρψξνπ επηηξέπεηαη ε ρξήζε, γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο ησλ θπλεγεηηθψλ ζθχισλ, 
θπλεγεηηθνχ φπινπ δηακεηξήκαηνο κηθξφηεξνπ ησλ ηεηξαθφζησλ δέθα (410) ρηιηνζηψλ ηεο ίληζαο (FLOBERT) κε 
αβνιίδσηα θπζίγγηα, λννπκέλνπ φηη ν θάηνρνο ηνπ θπλεγεηηθνχ φπινπ έρεη αλαλεσκέλε άδεηα θπλεγίνπ.  

5. Δληφο ηνπ ρψξνπ επηηξέπεηαη ε ρξήζε αδεηνδνηεκέλσλ ζπζθεπψλ δεκηνπξγίαο θξφηνπ, φπσο αζιεηηθά πηζηφιηα 
θαη πεξίζηξνθα ή πηζηφιηα ή πεξίζηξνθα εηδηθά δηακνξθσκέλα γηα δεκηνπξγία θξφηνπ, κφλν γηα ζθνπνχο 
εθπαίδεπζεο ησλ θπλεγεηηθψλ ζθχισλ (θξνηνθνβία θ.ιπ.). 

6. Ο ρψξνο πνπ εθπαηδεχνληαη νη θπλεγεηηθνί ζθχινη δηαξξπζκίδεηαη θαηάιιεια, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα 
αηπρήκαηα ηφζν κεηαμχ ησλ ζθχισλ φζν θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπο. 

7. Σνπιάρηζηνλ ην 20% ηεο έθηαζεο ηνπ ρψξνπ ρσξίδεηαη κε εηδηθή πεξίθξαμε ψζηε ζε απηφ λα έρνπλ δπλαηφηεηα 
πξφζβαζεο κφλν νη ιαγνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο ησλ θπλεγεηηθψλ ζθχισλ (ηζρχεη 
κφλν γηα θαηφρνπο άδεηαο θαηνρήο δσληαλψλ ιαγψλ γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ εληφο 
ρψξσλ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ).  

8. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε δσληαλψλ δψσλ γηα εθπαίδεπζε ζθχισλ εθηφο αλ απηά βξίζθνληαη ζε ηερλεηή θσιηά ή 
παξέρεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ ε δπλαηφηεηα δηαθπγήο ηνπο ζε ηερλεηή θσιηά. 

9. Ο Τπεχζπλνο ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ. 

10. Ηδηαίηεξα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ν Τπεχζπλνο θαη ν ζπλνδφο ηνπ ππφ εθπαίδεπζε ζθχινπ ιακβάλνπλ 
φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ππξθαγηψλ. 

11. Ο Τπεχζπλνο ζπλάπηεη θαη δηαηεξεί ζε ηζρχ ηέηνην αζθαιηζηήξην, πνπ αθνξά ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα φισλ 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επζχλε ηνπ έλαληη ηξίηνπ. 

12. Ζ εμαζθάιηζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ γηα πεξίθξαμε, άδεηα ρξήζεο θαζψο θαη γηα αλέγεξζε δηαθφξσλ 
ππνδνκψλ εληφο ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ είλαη ππνρξέσζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ρψξνπ. 

13. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ηε δηεμαγσγή ηνπ θπλεγίνπ 
ζηε γχξσ πεξηνρή. 

14. Ζ θχιαμε ηνπ ρψξνπ είλαη ππνρξέσζε ηνπ Τπεχζπλνπ. 

15. Δληφο ηνπ ρψξνπ επηηξέπεηαη κφλν ε θχηεπζε γεγελψλ ηνπηθψλ εηδψλ ρισξίδαο∙ ε ζπνξά δεκεηξηαθψλ 
επηηξέπεηαη θαζψο θαη ε ήπηα βειηίσζε ηνπ βηφηνπνπ.  

16. Σα δψα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ρψξν εθπαίδεπζεο θπλεγεηηθψλ ζθχισλ θέξνπλ ζήκαλζε∙ ν αξηζκφο ησλ ιαγψλ 
θαη ησλ ζεξακαηηθψλ πηελψλ θαζψο θαη ν αξηζκφο ζήκαλζήο ηνπο θνηλνπνηείηαη ζηελ Τπεξεζία Θήξαο θαη 
Παλίδαο θαη αλαγξάθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο άδεηαο. 

17. Οη ιαγνί θαη ηα ζεξακαηηθά πηελά πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ή απηά πνπ ζα παξαρζνχλ ζεσξνχληαη σο 
είδε ηεο άγξηαο παλίδαο θαη δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ 
θαη Θεξακάησλ Νφκνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ηνπο έρεη ν πξντζηάκελνο ηνπ Σακείνπ Θήξαο. 
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18. Ο Τπεχζπλνο ηεξεί βηβιία ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη ηα αθφινπζα: 

 

18.1. Οη εκεξνκελίεο παξαιαβήο ησλ ιαγψλ θαη ησλ ζεξακαηηθψλ πηελψλ, ν αξηζκφο ησλ ιαγψλ θαη ησλ 
ζεξακαηηθψλ πηελψλ πνπ παξαιήθζεθαλ, θαζψο θαη ν αξηζκφο ζήκαλζήο ηνπο. 

18.2. Φάξκαθα, εκβφιηα, απνιπκαληηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

18.3. Κηεληαηξηθνί έιεγρνη. 

18.4. Έιεγρνη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σακείνπ Θήξαο ή εθπξφζσπφ ηνπ. 

18.5. Αξηζκφο ιαγψλ θαη ζεξακαηηθψλ πηελψλ πνπ εληνπίζηεθαλ λεθξά θαη εκεξνκελία.  

18.6. Αξηζκφο ιαγψλ θαη ζεξακαηηθψλ πηελψλ πνπ εληνπίζηεθαλ άξξσζηα θαη εκεξνκελία. 
 

19. Γελ επηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή θπλεγίνπ εληφο ηνπ ρψξνπ. 
 

20. Ζ εκπνξία ζεξακάησλ απαγνξεχεηαη. 
 
21. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ειέγρεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σακείνπ Θήξαο ή εθπξφζσπφ ηνπ.  

 

21.1. Ο Τπεχζπλνο παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε θαη πιεξνθνξία ζηνπο πην πάλσ Λεηηνπξγνχο.  

21.2. Οη έιεγρνη κπνξεί λα δηεμάγνληαη απξνεηδνπνίεηα.  
 

22. Ζ Άδεηα είλαη δπλαηφ λα αλαθιεζεί νπνηεδήπνηε εθφζνλ δηαθαλεί φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ιεηηνπξγεί 
αξλεηηθά πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο ίδξπζήο ηνπ. 

 

23. Ο Τπεχζπλνο κεξηκλά θαη δηαζθαιίδεη φηη ε εθπαίδεπζε ησλ ζθχισλ βξίζθεηαη πάληνηε ππφ απφ ηελ επζχλε θαη 
ηνλ έιεγρν θαηφρνπ ηζρχνπζαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο εθπαηδεπηή δψσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζθχισλ, 
ε νπνία εθδίδεηαη δπλάκεη ησλ πεξί Δπαγγεικαηηψλ Φξνληηζηψλ ή Δθπαηδεπηψλ Εψσλ Γηαηαγκάησλ, φπσο 
απηά εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 
 

24. Γηα θάζε πξφζσπν πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πεξηπνίεζε, θξνληίδα θαη παξαθνινχζεζε δψσλ ζηνλ ελ ιφγσ ρψξν 
απαηηείηαη ε θαηνρή ηζρχνπζαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο θξνληηζηή δψσλ γηα ηελ θαηεγνξία θαη ηα είδε ησλ δψσλ 
πνπ ζα θξαηνχληαη ζην ρψξν. 
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