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Ό περί- Προσχασίας και ^ναϊΓτύξεως θηραμάτων και * "Αγρίων /Πτηνών 
Νόμος του 1974 εκδίδεται δϊό; δημοσιεύσεως εις την ετιίσημον εφημερίδα της 
Ιίυπρΐακης ^ μ ο ι φ α τ ί α ς &ιήχφών&ς, τω "Αρθρω 52 τοδ Συντάγματος. 

Αριδμος 39 του 1974 

φ I l E P i Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΚΑΙ ΑΝΑΙΠΊ£ΞΕβΣ « H P A M A T i ^ 
ΚΑΙ ΜΨΙΩΜ ΠΤΗΠαΝ ΙΙΟΜΟΣ ΤΟΥ 1974 

Ή Βουλή των 'Αιαπιροσώτιον φΐ|φίζει &ς ακολούθως: 

JiSEf»? f .ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
. . j£. ■ ̂ D τπϊρον Μόμπς S^asaOTfeppQa. ώζ d Ή£ρ. ί1ρβσϊΐ»3Ϊας «sod "Asct 3Bawar>m% 
aaa^Egig Sfcjpsapsisav ssai *Aytpksv Ώ&φχζ® Έ^^βς, sam Ί3Ά "**"aet*s·; 

■ «Oy|3!ED^ ^EXfpiaP» EJJJpSSffSEl IsJ&vBqm/Xh ^2ή lE? |pEpB3^SS3* ' SaMIWUsV 

. s&^paSSlEI 303νηβ*ΕΧ332Π) :SEpH3J£*|» 3ΕΠ^Π30δΕ1 

aSpca^EBBa/ ί&ςΒημΏπ&αν aaa^YiEaaarife :ai^H§gqy 
:z3·" 

■:33r\- " « ■ ■ ■ ' ■ ■ : '   : . · ' ■ . · ■ ■ 
«"Έιιαρχος» σημαίνει τον 'Έτταρχον της οικείας 3£τίάρ$κϊς' 
«θήραμα» .σημαίνει λαγωοΰς καΐ θηραματίΐδ&ΐΓτηνΑ «sal ^ιερι

.λαμδανει οΐιϊδήτΐοτε έτερα ζώα f\ πτηνά άτινα ήβελον^αβσρισθη 
ώς . θήραμα δια γνωστοποιήσεως του Υπουργού δυνάμει πον ;άρ
£ρου 6* 

«θη ραματικόν πτηνόν» ση μάίνει φραγκολίναν,,ιρασιανόν καΐ.πέρ
δικα' 

«κλειστή ^περίοδος» ση μαίνει την τιερίοδον μεταξύΐτη.ς ir\g * Ια
νουαρίου και "30ης Σεπτεμβρίου· :ε:ΐ£άστου έτους, αμφοτέρων των 
ημερομηνιών ΣΗψπεριλΏμ^νομένων, η οιανδήποτε ίδ&&ην τεερίίοδον 

.%Εΐς"'^έ^ε «33ΐδορΜ59η οιώ του ^wcwpyuudv Σ=υμδουλ2ου ώς «Σειστή 
ϊέΕρίοοος Βϊ3νάμει των δϊπτάξεων του τπχρονχος Ηόμου* 

β3θ3^|γετικη τκρκ>χη» σημαίνει οιανδήποτε ^Βερκ^ν ΙδρϋδεΣσαν 
ώς. δημόσιον κυνηγετιχην περισχήν δυνάμει του άρθρου 23' 

β^εί&ητης δηρσμάτων» σημαίνει πρόσωπον «ατεχον δδειαν εμπο
ρίας θηραμάτων δυνάμει του άρθρου 13* 

«υπουργός» σημαίνει τον "Ύπουργόν ^Εσωτερικών. 
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Συμβουλευ
τική 'Επι
τροπή. 

Άπαγόρευσις 
θήρας άνευ 
άδειας 
κυνηγίου. 

"Αδεια 
κυνηγίου 

Πρώτος 
Πίναξ. 

3.—(1) Προς τον σκοπόν υποβολής εισηγήσεων εις τον Υ π ο υ ρ γ ό ν 
επί κυνηγετικών θεμάτων συνίσταται Ε π ι τ ρ ο π ή συγκειμένη έκ τών 
κάτωθι : 

(α) ΤοΟ Γενικού Διευθυντού τοΰ Υπουργε ίου 'Εσωτερικών,, ως 
Προέδρου' 

(β) Δύο εκπροσώπων τοΰ Υπουργε ίου Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων 

( γ ) Ε ν ό ς εκπροσώπου τοΰ Υπουργε ίου Παιδείας' 
(δ) Δύο Έ π α ρ χ ω ν οριζομένων ύπό του Υπουργού ' 
(ε) Τεσσάρων εκπροσώπων της Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας Κύ

πρου, οριζομένων υπ' αυτής' 
(στ) Οιωνδήποτε έτερων προσώπων οριζομένων ώς μελών ύπό 

τοΰ Υ π ο υ ρ γ ο ύ δυνάμει τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (2) τοΟ 
παρόντος άρθρου. 

(2) Ό  Υ π ο υ ρ γ ό ς δύναται νά όρίση ώς μέλος ή μέλη της Ε π ι 
τροπής οιονδήποτε πρόσωπον ή πρόσωπα ατινα λ ό γ ω γνώσεων, είδι
κότητος ή πείρας περί τα κυνηγετικά θέματα δύνανται νά πρασφέ
ρωσι πολύτιμον συμβολήν δια τήν έκτέλεσιν του προορισμού της 
Ε π ι τ ροπής . 

Μέρος ί Ι .  Γ Ε Ν Ι Κ Α ! Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
4.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, ουδέν 

πρόσωπον πυροβολεί, φονεύει, συλλαμβάνει ή καταδιώκει καθ* οιον
δήποτε τρόπον οιονδήποτε θήραμα ή orypLOV πτηνό ν, εκτός έάν είναι 
κάτοχος αδείας κυνηγίου. 

(2) Πας δστις παραβαίνε ι τάς διατάξεις τοΰ εδαφίου (1) εΐναι 
ένοχος αδικήματος κα'ί υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις φυλά
κισα/ μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λ'ιροας, ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύ
τας, εν περιπτώσει δε δευτέρας ή ετέρας καταδίκης εις φυλάκισιν 
μή ύπερβαίνουσαν το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαί
νουσαν τάς τρ ιακοσίας λίρας, ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας . 

5.—(1) Ό "Επαρχος δύναται, τηρουμένων οιωνδήποτε οδηγιών 
εκδιδομένων από καιροΰ ε'ις καιρόν ύπό τοΰ Υπουργού , ν ά χορηγη 
άδειαν κυνηγίου. 

(2) Παν πρόσωπον δπερ επιθυμεί δπως απόκτηση άδειαν κυνηγίου 
υποβάλλει προς τοΰτο αΐτησιν προς τον Έ π α ρ χ ο ν εν τ ω Τύπω «Α» 
τοΰ Πρώτου Πίνακος. 

(3) Ό " Ε π α ρ χ ο ς κέκτη 
τητου δπως πρό της άνσα
ράσχη εις .αυτόν τοιαύτας 
θέντα θηράματα η ά γ ρ ι α 
νης αδείας του, ώς ηθελ.ο1 

ra ι ί:ςουσιαν όπως απαίτηση π ά ρ α του αι
εώσεως άδειας κυνηγίου ό αϊτητης πο
πληροφορίας ώς προς τά υπ' αυτοΰ φονευ

κατα .ριοοον της προηγου .j [.,< 

33 τοΰ 1974. 

Πρώτος 
Πίναξ. 
Δεύτερος 
Πίναξ. 

{ΑΛ ' j=\, ^ ό ^ " : 

σωπον δπερ οέ'ι 
μει του περί Π 

αναλόγως της ■ 
τον τέλους τ<::·0 
την 31 .ην 'lo-S'J. 
αύτη ς. 

' .ι !.α '·τ ■ · 
; κϊ κ χ 
υοο'έό! 

Kuviy· 
iT^CL^ 

κ ο Ή·.' 
en: ~ν'·.\ 

άδεια κυνηγίου εις πρό

κυνηγετικοΰ όπλου δυνά

Γύπω «BU. «62» ή «Β3». 
Ι ίνακος έπί. τη καταβολή 
':ίρΦ Πίνακι και εκπνέει 
ς ήμερουιηνίας εκδόσεως 
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6. Ό Υπουργός ούναται, δια γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν 
τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, να καθορίζω οιονδήποτε 
ζωον η πτηνόν ώς θήραμα, και οιονδήποτε ζώον ή πτηνόν ούτω καθο
ρισθέν θα θεωρήται κατά την διάρκειαν Ισχύος της τοιαύτης γνωστο
ποιήσεως ώς θήραμα δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 

7. Ό Υπουργός δύναται, δια διατάγματος αυτού δημοσιευομένου 
έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, να καθορίζη τον άνώ
τατον αριθμόν θηραμάτων και άγριων πτηνών άτινα έν οιαδήποτε 
ημέρα δύνανται νά θηρευθώσιν υπό κατόχων άδειας κυνηγίου, ή, 
εξαιρέσει τών δικαιουμένων δυνάμει του άρθρου 12, νά κατέχωνται 
υπ' αυτών, πάς. δέ δστις παραβαίνει το τοιούτον διάταγμα εϊναι ένο
χος αδικήματος ουνάμει τοδ παρόντος Νόμου. 

Καθορισμός 
ζώων ή 
πτηνών ώς 
θηραμάτων. 

"Ανώτατος 
αριθμός 
θηραμάτων 
και αγρίων 
πτηνών 
στινα δύ
νανται νά 
ΘηρΕυθώσιν 
η νά κατέ' 
χωνται έν 
μι& ήμέpg. 

Καθορισμός 
ωρών θήρας. 

...'.■ ■& Ό Υπουργός δύναται, δια διατάγματος αυτοΟ δημοσιευομένου 
έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, νά καθορίζη τάς ώρας 
κατά τάς όποιας δύναται νά διεξάγηται ή £ήρα θηραμάτων ή" αγρίων 
πτηνών. 

SL—(1) Ουδέν πρόσωπον πυροβολεί, «φονεύει, συλλαμβάνει η* κατά "ΑιιαγΔρευσ̂ ς 
διώκει άγρινόν, ειμή δυνάμει ειδικής αδε ίας εκδιδομένης υπό του ^ ^ ^ 
ΎιτουργοΟ ίκαϊ ύπο τοιούτους δρσυς οίους οδτος ηθελεν επιβάλει έ ν ειδικής" 
τη τοιαύτη άδεια. άδειας. 

(2) Πας ©στις παραβαίνει τας δϊατά€^ις του εδαφίου :{1) εϊκαι 
ένοχος αδικήματος και υπόκειται έν περιπτώσει ^καταδίκης εις φυλά
κισα; μη ύπερβαίνσυσαν τ ά τρ ία έτη, fj χίς χρηματικήν ποινήν μη 

/ώπερβο^νουοοτν· τάς ττεντακοσίας λίρας, η εις άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας. 

(3) Οίονοήποτε τιρόσωπον, πλην προσώπου ίκατέχοντός Ίείδικήν 
αο£ΐαν χρρηγηί^έίσαν ύπό του Υπουργού δυνάμει του εδαφίου (1) 
ίσχύουσαν κατά τόν ουσιώδη χρόνον, είς την κατσχήντου οποίου 
ήβελεν Ε&ρεΒη

(α) κρέας άγρινόυ' 
(ίβ) μέρος φονευμένου άγρινου, 

■είναι Ινοχον αδικήματος και υπόκειται έν περιπτώσει καταδίκης, εις 
φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τ ά δύο έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας. 

10.—(1) Ουδέν πρόσωπον δύναται καθ' οίονδήποτε χρόνον νά πύρο Άπαγόρευσις 
βολή, φονεύη, συλλαμβάνη, καταδιώκη, πωλη, ή έκθετη προς πώλη θήρας κλπ. 
σιν οίονδήποτε τών έν τω Τρίτω Πίνακι αναφερομένων αγρίων πτη ώρισμένων 

Νοείται δτι ό Υπουργός δύναται, διά διατάγματος δημοσιευομένου Τρίτος' 
έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, νά άπαγορεύη τον πύρο Π(ναξ. 
βολισμόν, την ©ανάτωσιν, την σύλληψιν, την καταδίωξιν, την πώλη
σιν fj την ^κθεσιν ττρσς πώλησα/ οιουδήποτε αγρίου τττηνοο μη ανα
φερομένου έν τω Τρίτω Πίνακι και, εάν κρίνη σκόπιμσν, νά καθο
ρίζη έν τω διατάγματι την χρονικήν περίοδον της τοιαύτης άπαγο
ρεύσΕος. 

(2) Πας όστις παραβαίνει το εδάφιον (1) ή οίονδήποτε διάταγμα 
εκδοθέν δυνάμει της επιφυλάξεως αυτού είναι ένοχος αδικήματος και 
υπόκειται, έν περιπτώσει καταδίκης, είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν 
το §ν έτος η είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν 
λίρας, ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 
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Εξουσία ι 
'Υπουργικοΰ 
Συμβουλίου 
δίχως άπαγο
ρεύη κλπ. 
την θήραν 
θηραμάτων 
και άγριων 
πτηνών. 

Περιορισμοί 
εις την πώ
λησιν κλπ. 
θηράματος. 

"Αδεια . 
εμπορίας 
θηραμάτων. 
Πρώτος 
Πίναξ. 

Πρώτος 
Πίναξ. 
Δεύτερος 
Πίναξ. 

Πρώτος 

11.—(1) Το Ύπουργικόν Συμδούλιον δύναται, δια διατάγματος 
δημοσιευομένου εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας— 

(α) επιπροσθέτως προς οιανδήποτε κλειστήν περίοδον, νά άπα
γορεύη τον πυροδολισμόν, την θανάτωσιν, την καταδίωξιν, 
την σύλληψιν ή την πώλησιν οιουδήποτε θηράματος ή άγριου 
πτηνού κατά την διάρκειαν τοιαύτης περιόδου οϊα ήθελε 
καθορισθη εν τω τοιούτω διατάγματι, και οιαδήποτε τοιαύτη 
περίοδος θά θεωρήται ώς κλειστή περίοδος διά τους σκο
πούς του παρόντος Νόμου' 

(β) νά άπαγορεύη καθ' οιονδήποτε χρόνον τόν πυροδολισμόν, 
την θανάτωσιν, τήν καταδίωξιν, την σύλληψιν ή τήν πώλησιν 
οιουδήποτε ειδικού είδους θηράματος ή άγριου πτηνού διά 
τοιαύτην περίοδον οία ήθελε καθορισθη έν τω διατάγματι' 

(γ) προς προστασίαν οιουδήποτε είδους θηράματος ή αγρίου 
πτηνού ή προς καλλιτέραν ρύθμισιν της διεξαγωγής της θή
ρας ώς αθλήματος, νά άπαγορεύη εις οιονδήποτε κάτοχον 
αδείας κυνηγίου δπως πυροδολή, φονεύη, συλλαμδάνη ή 
καταδιώκη οιονδήποτε θήραμα ή άγριον πτηνόν καθ* οιον
δήποτε τρόπον ή χρόνον ή εις οιανδήποτε περιοχήν, ώς ήθε
λε καθορισθη έν τω διατάγματι, και ή νά ρυθμίζω τήν Βήραν 
διά συστήματος περιτροπής. 

(2) Πας δστις παραβαίνει οιονδήποτε διάταγμα: εκδοθέν δυνάμει 
του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος 
Νόμου. 

12.—(1) Ουδείς κάτοχος αδείας κυνηγίου, μη ών πωλητής θηρα
μάτων, πωλεί ή καθ' οιονδήποτε τρόπον διαθέτει οιονδήποτε θήραμα: 
εις οιονδήποτε πρόσωπον πλην εις πωλητήν θηραμάτων. 

(2) "Ανευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου ( Ι ) , ουδέν πρό
σωπον πωλεί ή καθ' οιονδήποτε τρόπον διαθέτει οιονδήποτε Θήραμα: 
εις οιονδήποτε πρόσωπον πλην εις πωλητήν θηραμάτων. 

(3) Πας όστις παραβαίνει τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου 
είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

13.—(1) Οιονδήποτε πρόσωπον επιθυμούν δπως απόκτηση άδειαν 
εμπορίας θηραμάτων υποβάλλει προς τοΟτο αΐτησιν εις τον "Επαρ
χον έν τω Τύπω Γ του Πρώτου Πίνακος, ό δέ "Επαρχος δύναται, 
τηρουμένων οιωνδήποτε οδηγιών εκδιδομένων ύπό του Υπουργού 
άπό καιρού εις καιρόν, νά χορήγηση εις τό τοιούτον πρόσωπον 
άδειαν εμπορίας θηράματος ώς έν τω Τύπω Δ του Πρώτου Πίνακος, 
επί τη καταβολή του έν τω Δευτέρω Πινάκι καθοριζομένου τέλους. 

(2) Πάσα τοιαύτη άδεια θά εκτίθεται ύπό του αδειούχου είς πε
ρίοπτον μέρος εις τόν χωρον η τά υποστατικά τά καθοριζόμενα έν 
αύτη διά τήν πώλησιν ή διάθεση,' θηράματος. 

(3) Πας πωλητής θηραμάτων δέον δπως τηρή διδλίον έν τω όποίω 
θά καταχωρή ή θά φροντίζη όπως καταχωρώνται αληθή καΐ ακριβή 
στοιχεία έπι των θεμάτοη· των αναφερομένων έν τω Τύπω Ε του 
Πρώτου Πίνακος, 

(4) Πάν πρόσωπον παραδαΐνον τάς διατάξεις του εδαφίου (2) ή 
του εδαφίου (3) είναι ενοχον αδικήματος και υπόκειται, έν περιπτώ
σει καταδίκης, εις φυλάκισαν μη ύπερδαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις. 
χρηματικήν ποινήν μη ύπερδαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή είς άμφο
τέρσς τάς ποινάς ταύτας. 
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.14.—(1) Ουδέν θήραμα ή άγριον πτηνόν μαγειρεύεται, πωλείται ή "Απαγόρευσις 
"■προσφέρεται εις οιονδήποτε ύποστατικόν .και ουδέν όνομα ή "περί ^ ο σ ! ^ ο 
γραφή οιουδήποτε θηράματος ή άγριου πτηνού δύναται νά άναφέ η αγρίων̂  
ρηται είς τον κατάλογαν φαγητών οίουδήτιοτε υποστατικού" f\ έν σχέ πτηνών 
σει προς οιονδήποτε ύποστατικόν. εις έστια

■ ' · ■ . ' ' ^ τόρισ, κλΉ. 
(2) Παν πρόσωπον το όποιον εντός οιουδήποτε ύποστατικοΟ η' έν 

σχέσει προς οιονδήποτε ύποστατικόν— 
(α) μαγειρεύει, πωλεΐ ή προσφέρει οιονδήποτε θήραμα f) άγριον 

πτηνόν* 
(β) επιτρέπει ή ανέχεται όπως οιονδήποτε θήραμα η άγριον 

πτηνόν μαγειρεύηται, πωλήται f\ προσφέρηται* 
(γ) χρησιμοποιεί ή επιτρέπει ή ανέχεται τήν χρησιν οιουδήποτε 

καταλόγου φαγητών έν τω όποίω αναφέρεται τό δνομα ί\ 
οϊαοήποτε έτερα περιγραφή θηράματος η* αγρίου πτηνοϋ, 

είναι ένοχον αδικήματος καεί υπόκειται, έν περιπτώσει καταδίκης, είς 
φυλάκισιν μή όπερ€αίνουσαν τους τρεις μήνας ή είς χρηματικην 
ποινήν μή ύπερδαίνουσαν τάς εκατόν Τάρας f) είς άμφοτέρας τας 
ττοινάς ταύτας : 

Ναέϊται δτι ό 'Υπουργός δύναται νά έξαιρί| της εφαρμογής του 
•παρόντος άρθρου, και υπό τοιούτους ορούς ως οδτος η'θελΕ κρίνει 
σκόπιμον, θηράματα f| άγρια πτηνά έκτραφέντα είς εκτροφεία Ψ\ 
εί^τχδέντα ίκ του έΊξωτερικοίΙ 

'(3) ΙΊα» μέλος της "Αο*τυνομικης Δυνάμεως δύτ?ατάι άκευ εντάλ
ματος .νάι ΈΪ&Β&β mk; οΙονδηποτε ΰποστατικάν Ι | οίονσήπατε μέρος 
αΟπου, έι*τ©ς του οποίου .έχει λόγους νά τποτευτ| δχι όϊονοή^ιιοτΕ θή
ραμα fj &γρνσν πτηνών μαγειρΈυεται, πωλείται 4\ προσφέρεται «ατά 
wa^Msaxm> του παρόντος ίϊόμου, και κατασχη και •ίίαραλάβτί τοιού
τον ^θήραμα f) άγριον πτηνόν. 

.(4)t ^ a s τους εκκοπους του τιαρόντος άρθρου ό Ιδιοκτήτης" f\ τό 
TEpogcâ iov τό immnev Ηχεί την £υθύνην, Ιλεγχον Ψ) δια^είριοιν του 
fouaouijriaaaB χ] όίΜ^φτοτε μέρους ^ιοοιατικου f νθα ;ok>votprDt£ 'θή
ραμα Jf\ gypaov ^ττηΐον φστψ&φεύΕται, πωληται τ] ̂ προο^&ρεται, ^ατα 
:παρα©α^ν~*εοΒ ^παρό:^ 
οΒίκημα Βιηώμει^ 
όποϊον Βιέπραςε το ϋδίκη|πτ, έκτος έάν απόδειξη προς Ικανοποίησα/ 
τοο ϊΑικαστηρίου ότι .£λα&εν ©λα τ ά λογικά μέτρα και ^προφυλάξεις 
προς παρεμπόδισιν διαπράξεως του αδικήματος. 

(5) Έ ν τω παρόντι άρθρω «ύποστατικόν» σημαίνει οιονδήποτε 
ξενοοοχεΐον, κατάστημα, πανδοχεΐον, έστιατόριον, κάφενεΐον, ταβέρ
ναν ή. ύποστατικόν παρομοίου είδους, μή δν Ιδιωτική κατοικία ή 
οιονδήποτε χωρον ύπαίθριον ή μή έν τω όποίω μαγειρευμένη τροφή 
πωλείται, προσφέρεταιή ετοιμάζεται προς ττώλησινή προσφοράν 
διά άνθρωπίνην κατανάλωσα/. 

ί&— (1) Ουδέν πρόσωπον πυροβολεί, φονεύει, συλλαμβάνει ή κατά * Απαγόρευση 
^διώκει οΙονδηποτε Βτ\ροψχχ ΐ\ άγριον πτηνόν διά της χρήσεως— χρήσεως 

(α) mpoSoMrav* %£**" 
(β) καταφυγίων f\ οιουδήποτε είδους έτερων παραπλανητικών 

μεθόδων" 
(γ) ιξοδέργων η οιουδήποτε είδους έτερων παγίδων 
(δ) οιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος* 
(ε) της μεθόδου της γνωστής ώς «πάντημα» f} διά της συμμετο

^χης f| ουνεργίας είς την τοιαύτην μέθοδσν t̂  είς οίανδτρτοτε 
έτερον παρομοίαν μέθοδον f| συνήθειαν t 

Νοείται δτι ό Υπουργός, οσάκις θεωρεί άναγκαΐον διά σκοπούς 
επιστημονικής έρεύνης, ιδρύσεως, εμπλουτισμού f\ διαχειρίσεως έκ
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τροφείων ή κυνηγετικών ή άλλων περιοχών, η διά σκοπούς θήρας, 
δύναται νά χορήγηση άδειαν δια τον πυροβολισμόν, την θανάτωσιν, 
την σύλληψιν ή την καταδίωξιν οιουδήποτε θηράματος f[ άγριου 
πτηνού* δια της χρήσεως άπασών ή οιασδήποτε των ρηθεισών μεθό
δων, και, εάν κρίνη σκόπιμον, νά καθορίζη εν τη αδεία τήν χρονικην 
περίοδον και ή τάς ώρας κατά τάς οποίας θα έπιτρέπηται α τσιοϋ> 
τος πυροβολισμός, θανάτωσις, σύλληψις ή καταδίωξις. 

(2) Πας δστις παραβαίνει το εδάφιον (1) ή οιονδήποτε, δρον άδειας 
χορηγηθείσης δυνάμει της επιφυλάξεως αύτοϋ είναι ένοχος αδική
ματος δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου. 

Άπαγόρευοις 
θανατώσεως 
θηράματος 
ή άγριων 
πτηνών διά 
δηλητηριωδών 
σπόρων η 
ουσιών. 

Άπσγόρευσις 
μεταφοράς 
πυροβόλων 
δπλων εις 
ώρισμένας 
περιπτώσεις. 

38 του 1974. 

16. Πάς δστις, άνευ αδείας τοϋ Υπουργού, προβαίνει εις θανά
τωσα/ ή αποπειράται νά προξενήση τόν θάνατον οιουδήποτε θηρά
ματος ή αγρίου πτηνού διά δηλητηριωδών σπόρων ή ουσιών εΐναι 
ένοχος αδικήματος δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου. 

17.—(ί) Ουδέν πρόσωπον μεταφέρει οιονδήποτε πυροδόλαν δπλσν— 
(α) εντός ή επί οιουδήποτε οχήματος" 
(β) επί ζώου" 
(γ) διαρκούσης της προς θήραν περιόδου μεταξύ; ωρών κατά 

τάς οποίας απαγορεύεται ή θήρα* 
(δ) διαρκούσης οιασδήποτε κλειστής περιόδου,. 

έκτος εάν εις τάς περιπτώσεις (α), (β) και (γ) το τοιούτον παρά
βολο ν . δπλο ν εΐναι άποσυνηρμολογημένον εν τινι θήκη και. είς την 
περίπτωσιν (δ) ή μεταφορά γίνεται συμφώνως προς τάς διατάξεις 
τοΰ περί Πυροβόλων "Οπλων Νόμου του 1974. 

(2) Οιονδήποτε πρόσωπον ενεργούν κατά παρώδασιν οιασδήποτε 
τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου είναι ένσχον αδικήματος δυνά
μει του παρόντος Νόμου. 

'Απαγόρευα ις 
υφάσματος 
κλπ. ώς γο· 
μώσεως είς 
ώρισμένας 
περιοχάς. 

Προστασία 
ώων θήραμα
τικών και 
άγριων 
πτηνών. 

18. Πάς δστις χρησιμοποιεί ώς γόμωσιν οιονδήποτε ύφασμα ή ράκη 
κατά το κυνήγιον εντός οιουδήποτε κρατικού δάσους ή" κυβερνητικής 
ή δημοτικής φυτείας είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του. παρόντος 
Νόμου. 

19. Πας δστις καθ' οιονδήποτε χρόνον καταστρέφει, λαμβάνει, 
πωλεί ή εκθέτει προς πώλησιν ή έχει είς την κατσχήν του ώά οιου
δήποτε θηραματικοϋ ή άγριου πτηνού, είναι ένοχος αδικήματος δυνά
μει τοΰ παρόντος Νόμου. 

Νοείται δτι

(α) το παρόν άρθρον δεν εφαρμόζεται άναφορικώς. προς ώά 
κορακοειδών η σπουργιτών1 

(β) 6 'Υπουργός δύναται, καθ' οιονδήποτε χρόνον, προς το συμ
φέρον της επιστήμης, ή προς έμπλουτισμόν οιωνδήποτε 
βηραματικων ή αγρίων πτηνών, ή προς έμπλουτισμόν οιασδή
ποτε περιοχής, ή 6·ά τους σκοπούς αναπτύξεως θηραματικών 
ή αγρίων πτηνών ·έν έκτροψείοις, δι' ειδικής αδείας νά έξου
αιοδοτή την λήψί,ν, πώλησιν, κατοχήν ή είσαγωγήν έκ τοΟ 
εξωτερικού ωών τοιούτων πτηνών 6πό τοιούτους δρους οίους 
ήθελε καθορίσει. ?ν τη αδεία. 
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'Λπανόρευσις 
i.caycoyfjg 
βηράματτος 
και «γρίων 
πτηνών. 

38. ί ΐας δοτις εξάγει η αποπειράται όπως · έξαγάγτ] οιονδήποτε 
, θήραμαή Λχγριοντιτηνόν είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόν
τος Νόμου : . ·. 

Νοείται δτι ό Υπουργός, οσάκις ήθελε 6εωρήσει σκόπιμον Βυναται 
δι' εΙδικης αδείας να έπιτρεψτ] εις οιονδήποτε πρόσωτισν την έξα
γωγήν θηράματος η άγριου πτηνού εκτραφέντσς Βίς εχτροφΕΪα, 
καθώς και δι' επιστημονικούς σκότιους. 

21 . Πας δστις Ι ξ ό τ ^ ή άπιοπεψαται νά" εξαγάγω δέρμα ;οϊοι>δή Άπαγόρευοις 
ποτέ Θηράματος ή αγρίου πτηνού είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει ^αγω

Γ
γης 

του παρόντος Νόμου : " ' " · · . ' ερμα.ος. 
Νοείται δτι ό Υπουργός, οσάκις ήθελε βεώρήοΕί σκότιιμον, έ ν α 

τοι &μ ειδικής άδειας Λ&:ΐέπιτρέψ2 εις ^οίονδήτιοτε πρόσωπον τή» 
Mjccfmyi\v δέρματος δράματος* η* αγρίου πτηνοβ. 

22» "ΑνεξαρίήτίΒς sea? διατάξεων του δρΒρρυ 28, ό Υπουργός Χύλληψις η 
δύναται, ερός τον ίϊκοπόν του εμπλουτισμού οιασδήποτε δερώχης 
ή εκτροφείου δι οίουδήΉΟτε θηράματος ή αγρίου srrqvoS, οτ* εδ ικής _ 
αδείας νά έξοικποδοτ^ την σύλληψιν if εΐοαγωγην έχ τοΰ i&av£p&S3& ^ 
και ΟΛάθεοχν τοϊούτου θηράματος f| αγρίου πτηνού υπό ΤΦίουχσυ 
ΉροοτΕΜίου, διά τοιούτους σκοπούς και δ&ό τοιούτους ορούς οίους 
""" ' '   itfsi 

*m ύγρίων 

JEkr+ζί) Ό Υ&Εο^ργός Suvamt, προς τον σκοπών αν«ΠΕαρΕργ«5^ζ, 
ifSEiJVijq, δήρας η Εμπορίας ©ϊίΐρδήποΕΕ Θηράμα333ζ ^ 

άγ|ώ3ί3 2ΓτηιαΗ5 "νά μερίμνα Sis "*rjy IBpooav ΚΕΒ. ŝESTDupylssa' Ι̂ μοβΞίε&ν 
txxp©a|EjJLG3v aascl B^jassoksv ^CD3aj|ETa^v περι^ί3ν, . ■ ... 

| 2 | Ώδακ Βυιώμει τ©ΰ εδαφίου f3) γο^ομένη ̂ ορυσις ^ μ ο Μ α ς 
K13VĴ YETî 3̂ ; *3Ξε|2933̂ ς "Υ̂ 2£ΠΕΒπ©£ΕΕΕΟΙ Βία γν£3ε?ΤΐΟ,3ΙΜήΕΒΒεΐς &ΣΒ 

"H3313 "^ΕΗ3ργ^5 Ιημδβ^ΕυιψΕΒ^ EV ~rfj Smt3%83 iafrgpEpioi ·τ5§ζ ϋϊρ©

Εκτροφεία 
aaad κυνηγΕτ.ι
ίΚΕηττεριοχαί. 

3ΤΕ^ώνϊΕ)ς ΉΒ|ΕΜ3 l | aSy S©sa|ffii asiaasS J^aa^vnav 
^Μαχουρ^ς laasseiott "ίεα ^ιορχοτ] ^ιρίθμόν χκα&εον 
^ais&psav :τπυς .ί>γ§πήκ©ν3ϊα Φς ^θηρ^^^αχκας, του 
Εκάστοτε jKaQopiiDtiEvou υπ© τ ο υ 

^ .spat βαβήχην

matftisw. 

" ^ ^ τ τ ο ς ^θηροφΰλαξ^^ 
ίδον, 4*ή ύπερΙΙαίνουσαν τα δύο ετη, :ώς ήβελε νκ,αθορισθη Ιν.,^δ ε γ 
γράφω του ιδι©ρ«3μοϋ ..αυτού και ίδια "τοιαότην περιοχήν, τώς ή^βελε 
^αθορ ισ^ into του Ύτεεαψγοΰ^ λαμβάνει &Ε-ιεονεώχην ϊάμο^δήν ,οίάν 

:^ό '^πΒυργικόν ΙΣυμβούλιον ¥\ύεΚΈν αποφασίσει, κοτΓο^αλλομένην εκ 
των .^μοσίον ΐίΐροσοδων : 

ίΐοεϊται δτι δ *¥τίουργ.ός δύναται καθ' οίονδήπιοτε^ώΜον.^ΏΕοάτήν. 
Αδιώρ«Εΐαν "!^ς^^ρι^δου3Ε3υ. ΦιορΒΕΐμοβ ̂ jpo^o^aiflsa; ^^ScEBwykgjg^D
Jiov^i^th&fis^^wfx iasaaia«. 

P J .Οϊ §9ρΗ3^ύλπΗΕες Tspiv η ανάλάδϊ2©ιτά κζ^|ϊΚ0ντα g d r ^ Sioaa>
csv ixmwov του "TfTioupycB f] άντ33ΐ|Μ3σώ3ΐου αυτού τήν aoarĉ Ba. ΰια€ε

; < ^ A ■·' · *«  . . . r  . . BiTiftpSnnJa 
£τπ0ήμ£3ς on B6c ΰτπ^ρίτω την Κυιιριακήν Δημοκρατίαν και ®ά εκτε
θ ώ τα χαδήκοντά μου δϊκπίοϊς S » «νευ φόδου, εδνοΗΐς ή τχαδσυς». 

(4) Τηρουμένον τών διατάξεων του ^κχρόντος Τρόμου, καΐ ώς, είδι
κώτερον ήδελε καθορισθη εν Κανονιομοΐς δυνάμει αυτού έκδοθεΐσι, 
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οι θηροφύλακες εντός της περιοχής της αρμοδιότητος των (έν τω 
παρόντι Νόμω αναφερομένης ώς «ή περιοχή») εχουσι τά ακόλουθα 
καθήκοντα και εξουσίας : 

(α) νά περιπολώσι και νά φυλάττωσι τήν περιοχήν δια τήν προ
στασίαν τών έν αυτή θηραμάτων και αγρίων πτηνών και 
τήν παρεμπόδισιν προκλήσεως ζημίας είς οιανδήποτε έν τη 
περιοχή εόρισκομένην περιουσίαν ύφ' οιουδήποτε προσώπου 
καταδιώκοντος θηράματα ή άγρια πτηνά* 

(β) νά παρέχωσι προς τον Ύπσυργόν ή προς οιονδήποτε δεόν
τως έξουσιοδοτημένον υπ' αύτου λειτουργόν τοιαύτα στοι
χεία και πληροφορίας σχετικώς προς τό θήραμα και τά 
άγρια πτηνά της περιοχής των, ώς ήθελον αίτηθή παρ' 
αύτοΐς' 

(γ) νά πληροφορώνται τό όνομα, τήν διεύθυνσιν διαμονής και 
τον αριθμόν τής ταυτότητος οιουδήποτε προσώπου, καί νά 
ύποβάλλωσιν είς σχετικάς ερωτήσεις οιονδήποτε πρόσωπον, 
τό όποιον εύρίσκουσιν εντός της περιοχής ύπό συνθήκας 
έγειρούσας εϋλογον ύποψίαν δτι προεκάλεσε κατά τήν κατα
δίωξιν θηραμάτων ή αγρίων πτηνών οιανδήποτε, ζημίαν είς 
οιανδήποτε έν τη περιοχή ίδιοκτησίαν και νά άναφέρωσι 
τούτο είς τάς αρμοδίας αρχάς' 

(δ) νά έρευνώσι και νά ύποβάλλωσιν εις σχετικάς ερωτήσεις 
οιονδήποτε ττρόσωττον τό όποιον εύρίσκουσιν εντός της πε
ριοχής ύπό συνθήκας έγειρούσας εϋλογον ύποψίαν δτι πα
ρέβη τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει αύτου 
εκδοθέντων Κανονισμών 

(ε) νά προβαίνωσι δι' ανακριτικούς σκοπούς είς τήν κράχησιν 
παντός αντικειμένου, έν τη κατοχή οιουδήποτε τών ώς ανω 
προσώπων, δπερ συμβάλλει ή δύναται νά συμβολή είς. τήν 
άπόδειξιν του γεγονότος δτι διεπράχθη οιονδήποτε τοιούτον 
αδίκημα, καί νά πληροφορώσι παν τοιούτον πρόσωπον δτι 
δύναται νά συνοδεύση τούτους είς τόν πλησιέστερσν άστυ
νομικόν σταθμόν* 

(στ) νά έκτελώσι παν έτερον παρόμοιας φύσεως καθήκον δπερ 
ήθελεν άνατεθή αύτοΐς ύπό του Υπουργού. 

(5) Πας δστις— 
(α) κληθείς ύπό θηροφύλακος δυνάμει του παρόντος άρθρου— 

(ϊ) παραλείπει νά δώση τό όνομα αύτου ή δίδει ψευδές δνομα' 
(Η) παραλείπει νά απάντηση είς οιανδήποτε έρώτησιν ύπο

δληθεΐσαν είς αυτόν δυνάμει του παρόντος άρθρου ή δίδει 
ψευδή άπάντησιν, ή 

(β) καθ' οιονδήποτε τρόπον παρεμποδίζει θηροφύλακα έν τη 
εκτελέσει τών καθηκόντων ή εξουσιών αύτου δυνάμει του 
παρόντος άρθρου' ή 

(γ) καθ' οιονδήποτε τρόπον προβάλλει άντίστασιν είς τήν έκτέ
λεσιν, ή ενεργεί αντιθέτως ή κατά παράβασιν, οιασδήποτε 
οδηγίας ή διαταγής θηροφύλακος δοθείσης δυνάμει του πα
ρόντος άρθρου, 

είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει, του παρόντος Νόμου. 

■Ανάθεσις 25. Ό Υπουργός δύναται όπως, ύπό τοιούτους δρους οίους ήθελε 
καθηκόντίον κρίνει σκόπιμον, άναθέτη είς οιονδήποτε α γ ρ ο φ ύ λ α κ α τήν ένάσκησιν 
καί έί,ουσιών Τ£>υ κ,α.βηK6VTG3V κα:1 εξουσιών των αναφερομένων έν τω άρθρω 24 
θηροφυλακων , ; κοχταδο?,ή τοιούτου έταδόαατοί: ώς ήθελε καθορισθή ύπό του 
etc, αγρό- , " . . . , · „ / ' c , ., _ ,

 r «·', i 
φύλακας. Υπουργ ικού L·υμβουλιου, έπι τη τοιαύτη δε αναθέσει θα έφαρμο

ζωνται. τηρουμένων τών άναλθγιώ\ ' , αϊ διατάξεις του εδαφίου (5) 
τοΠ άρθρον ?4 κα· r.i.c τήν ϊτερίτττοσιν τών τοιούτων αγροφυλάκων. 
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26.— (1) Προς διατήρησα.', προστασίαν καί. ανάπτυξιν των θήρα Διορισμός 
■ματων και άγριων πτηνών, οιοσοήποτε κυνηγετικός σΟΛΛογος ουνα θ φυ>,ακων 
τα ι , τη έγ.κρίσει τοΰ Ύπουργοϋ και όπό τοιούτους δρους ώς ήθελον κα\ καθήΚον
καθορισθη, νά διορίση εν η περισσότερα κο:τάλληλα ικανά πρόσωπα τα αυτών 
ως ειδικούς θηροφύλακας. 

(2) Πάς ειδικός θηροφύλαξ διορισθείς δυνάμει του παρόντος άρ
θρου δύναται νά άπολυθη Οπό του' διορίσαντος αυτόν, δστις δέον, 
άμα τη τοιαύτη απολύσει, νά ειδοποίηση περί ταύτης τον Ύπουργόν. 

(3) Πάς ειδικός θηροφύλαξ διορισθείς δυνάμει τοΰ παρόντος άρ
θρου έχει, εντός της περιοχής της αρμοδιότητος του, τά καθήκοντα 
και εξουσίας τάς άναφερομένας ε ν τοις παραγράφοις (α), (β) καί 
(γ) του εδαφίου (4) τοΰ άρθρου 24. 

(4) Αϊ διατάξεις τοΰ εδαφίου' (5) τοΰ άρθρου 24, εφαρμόζονται, 
τηρουμένων των αναλογιών,· καί εις την περίπτωσιν των ειδικών 
θηροφυλάκων. 

Μέρος 111.ΚΛΕΙΣΤΑ Ι ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΑ1 
ΠΕΡΙΟΧΑ1 

27. Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά διατάγματος δήμο "Εξουσία 
σιευομένου εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, νά καθορίζη

 νπο
"ΡΥ

ικου 

οιανδήποτε περίοδον τοΰ έτους ώς κλειστήν περίοδον, και τοιαύτη ^καθορ^ 
περίοδος ώς ήθελε καθορισθη εν τω διατάγματι θά θεωρήται κατά κλειστός 
την διάρκειαν ισχύος τοΰ τοιούτου διατάγματος ώς κλειστή περίο περιόδους. 
δος διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου. 

28.— (1) Ουδέν πρόσωπον πυροβολεί, φονεύει, συλλαμβάνει ή κατά Άπαγόρευσις 
διώκει οιονδήποτε θήραμα t] άγριον πτηνόν κατά τήν διάρκειαν κλει

 w
iP<^ κύ

στης περιόδου : δώρ ί̂αν 
Νοείται ΟΤΙ— κλειστής 

(α) ό 'Υπουργός δύναται, διά διατάγματος δημοσιευομένου έν
 περι °°' 

τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ή δι' εκδόσεως ειδι
κής αδείας, νά έπιτρέψη εις κάτοχον αδείας κυνηγίου δπως 
πυροβολη, φονεύη, συλλαμβάνη ή καταδιώκη εντός οιασδή
ποτε περιοχής καθοριζομένης έν τω διατάγματι ή τη ειδική 
άδεια οιονδήποτε καθοριζάμενον θήραμα ή άγριον πτηνόν 
κατά την διάρκειαν ολοκλήρου ή μέρους κλειστής περιόδου' 

(β) ό "Επαρχος δύναται, υπό τοιούτους δρους ώς ό Υπουργός 
ήθελεν άπό κοαροΰ εις καιρόν καθορίσει, διά γνωστοποιή
σεως έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ή δι' όπισθο
γραφήσεως της αδείας κυνηγίου, νά έπιτρέψη εις κάτοχον 
αδείας κυνηγίου δπως πυροβολη άγρια πτηνά ή τοιαύτα 
άγρια πτηνά ώς αναφέρονται έν τη γνωστοποιήσει ή τη 
όπισθογραφήσει κατά τήν διάρκειαν κλειστής περιόδου. 
Πάσα τοιαύτη γνωστοποίησις ή όπισθογράφησις θά άναφέρη 
τήν πέριοχήν εντός της οποίας, καί την περίοδον κατά τήν 
διάρκειαν της όποιας, επιτρέπεται ό πυροβολισμός των 
τοιούτων πτηνών, ό "Επαρχος δε δύναται νά έξαιρη τοΰ 
ευεργετήματος τούτου παν πρόσωπον δπερ κατεδικάσθη δι' 
οιανδήποτε παράβασιν τοΰ παρόντος Νόμου ή τοΰ περί Πυ
ροβόλων "Οπλων Νόμου. 38 του 1974. 

(2) Πας δστις παραβαίνει τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου 
είναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται, έν περιπτώσει καταδίκης, 
εις φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή έίς χρηματικήν 
ποινην μη ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή εις άμφοτέρας τάς 
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ποινάς ταύτας, εν περιπτώσει δε δευτέρας, fj ετέρας καταδίκης εις 
φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν το εν έτος ή είς χρηματ:«ζην ποινήν μη 
ύπερδαίνσυσαν τάς τριακασίας λίρας, f\ είς άμφστέρας τάς παινάς 
ταύτας. 

"Απαγόρευσις 
κατοχής 
προσφάτως 
φονευμένου 
θηράματος
και άγριων 
τττηνών κατά 
τήν διάρκειαν 
κλειστής 
π'εριό.οδυ. 

μέναϋπεριο

χαΐ* κυνηγίου. 

2SL Τηρουμένων των επιφυλάξεων ταυ έδοΐφκκι (ΐ) τσο άρθρου 
2$, παν πρόσωπον είς την καταχήν ταυ οποίου ηβελε¥ εδρεΟί| τΕρααφά
τως. φισνευμέναν Φήραμοε if άγρισν πτηνόν κα&Γ ctteEB^pars: χ̂ ράκαν* 
καεεά: την διάρκειαν. κλειστής περιόδου elvat εναχαν άδοφμΏΟΚϊς; 
δυνάμει του παρόντος Νόμου. : 

Νοείται δτι ό Υπουργός δύναται να εξαίρεση του. παρόντος άρ
θρου, και ύπό τοιούτους δρους ώς οΰτος ήθελεν επιβάλει, θηράματα 
ή άγρια πτηνά έκτραφέντα εις έκτροφεΐον ή είσαχθέντα έκ: τοΰ εξω
τερικού : 

Νοείται περαιτέρω δτι ό Υπουργός, διά γνωστοποιήσεως δημα* 
σιευομένης εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας» δύναται; νέε 
καθορίζη περίοδον ουχί μεγαλυτέραν των έπτάτ ημερωκ άπό> της 
ημερομηνίας λήξεως οιασδήποτε, μη κλειχκιης ~ περίά&αυΓ κάτάττήν? 
όπαίακ έπιτρέπέταΕ ή κατοχή προοτράτως φορεΗμέκοεΕ θ^ράμαητσιι· if 
αγρίου, πτηνσί?.

3§tr(t) Τά Υποοργΐκάκ Σϊϊμ€σώλΐ£8ϊ οώδαταε, Star Sgaga^fggmq: 
δημρσ*33αμέΒσα εν τ § έπια^μηχ έφημερίδε. της; ΔηροΜραπτπτς; τε& wqgtife-
ξ|£ QtCEvoipaEFts: περιαχήν: ως απηγειρεομένη^Β τνε^Βΰ&βίψ,' eka: κΗΒήγ̂ &ΕΒτ 
KOL δύναται κατά τον αυτόν τρόπον/ ν ά CTcacaSsorrg τοισεττοΕΡ' SSEESEE

γ μ α και να: τροπαπαι^αυ τά άρια: σΟΕα^πατε: τσκ " ~ 

(2) "Επίίρυλεεττομένων των. διατάξεων ταα έδαφα35» PJ, . έ&ΓΕκιαε 
σΐ αστικοί περιοχαί,, αϊ κοτιχιΐκημέναε περπο^αΐ: χωρίον εις dfieraiSE' 
τριακοσίων μέτρων απεά της: πε^πϋ^ίρ; τωΕΒ S&EESS^ oslkssise f§ ε§ς; «isesisiE: 
εκατόν πεντήκοντα: μέτρων άπα μεμονωμένος; ©Εκίως: KSEL Tiavtb^ α£ 
Ιδιωτικοί περιφραγμένοι χώρο*, είς ακτίνα: έκαιαν reEtra|ifc8ma. 
area της π ε ρ ι φ ρ ά ξ ε ι afrcSv έίνσ& καΙ SespotmoE 
περ&σχοα δ*ά κονήγισν υποκείμενοι εϊς τάς διατάξεις τα& 
άρθρου : 

Νοείται δτι διαρκούσης της προς 8ήραν περίόδοσ 
τηρουμένων των διατάξεων τοΰ ^ρβροεχ Ι7Γ η μεταφορά 
σάλου κατά: μήκος δημοσίων όσων κειμένων εντός ά&ξ^φ&ψ&Κ2& 
πρσσωρινωιν άπηγορευμένων περισίχων. 

^ 

ΓΤροσεαρηαά 
ίπΕηγηρΕϋμέ
uaa αεριοχαί. 

3$»— ( Ι ) Ό Υπουργός δύναται, διά διατάγματος οημαοιευομένου 
έν τη επίσημη εφήμεροι της Δημοκρατίας, νά κήρυξη οιανδήποτε 
περιοχην ώςπροσωρινην όπτηγορεομένην περιοχην δ*ά κυνήγισν δ ώ 
τοιαύττρτ περίοδον ώς ήθελε καθΛίρισθη εν τω. δίατάγματι : 

._ Κοεκαι οτι—. _. _̂  _.._,_■ 
(α) ή εκτασις προσωρινής άπηγορειυμένης π ε ρ ι ο ^ ς δέν θά 

δπέρβαιν^ τά 60 τετρχχνων^κά μίλια r 
{Ρ) ή όλϊκή εκτΐκης προσωρινών άπηγοροίμέ»«3ν Ίεεριο^ων εν 

σία&ήποτε επαρχία δεν θά όπερβά£νη το §ν τρίτοι» TT|C ολι
κής έκτάσεο^ς της τοιαύτης επαρχίας. 

(2) Ό Υπουργός δύναται, καθ' οιονδήποτε χρόναν δώ: διατά
γματος νά παρατείνη τήν περίοδον οιουδήποτε διατάγματος: f̂  νά 
άναστείλη οιονδήποτε. διάταγμα εκδοθέν δυνάμει τοθ παράν^ος. 
άρθρου. 
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τεριοχαςη 
προσωρινός 
τοιαύτας. 

32. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 17 'Απαγόρευα ις 
και της επιφυλάξεως του εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 30, παν πρόσωπον ^ρ^>ων 
ΤΟ όπο ΐδν— . . οπλών κλπ. 

(α) πυροβολεί, φονεύει, συλλαμβάνει ή καταδιώκει, οιονδήποτε είςάπηγο
θήραμα ή άγριον πτηνόν εντός άπηνορευμένης περιοχής ή ^ " ^ " ^ 
προσωρινής άπηγορευμένης περιοχής ή ήθελεν εύρεθη έν 
οιαδήποτε τοιαύτη περιοχή ύπό περιστάσεις δεικνύουσας δτι 
παρανόμως κατεδίωκέ θήραμα ή άγρια πτηνά" 

(§) μη δν μέλος της '.Αστυνομικής Δυνάμεως, μεταφέρει πυρο
βόλον δπλον ε!ς άπηγορευμένην περιοχήν ή προσωρινήν άπη
γορευμένην περιοχήν άνευ γραπτής αδείας του Έπαρχου, 

είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, 
εις <ρυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας, η εις χρηματικήν 
ποινην μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή εις άμφοτέρας τάς 
ποινάς ταύτας εν περιπτώσει δε δευτέρας ή ετέρας καταδίκης εις 
φυλάκιοτν μή ύπερβαίνουσαν το εν έτος ή είς χρηματικήν ποινην μή 
ύπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας Μρας, ή εις άμφοτέρας τας ποινάς 
ταύτας. 

Μέρος 1VΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ 
33. Πάς δστις αποπειράται να διάπραξη αδίκημα δυνάμει του πα Απόπειρα 

ροντος Νόμου ή παρέχει συνδρομήν εις έτερον ή παρακινεί η4 προά διαπράξεως 
γει οίονδήττοτε άλλο πρόσωπον τιρος διάπραξιν αδικήματος δυνάμει αδικήματος. 
του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδικήματος καί,υπάκειχαι, έπ* τί} 
καταδίκη αυτού, :εϊς την αυτήν; ̂ ποινην και κυρώσεις ώς έάν είχε 
διαπράξει, αδίκημα δυνάμε.ι τοΰ παρόντος Νόμου. 

34. Πας δστις ήθελεν έυρεθή ένοχος αδικήματος δυνάμει του πα Γενική διά
ρσντος Νόμου δια το οποίον δεν τιροβλέπεται έτερα ειδική .ποινή, 'ταζις περί 
υπόκειται εις φυλάκΐσιν μή ̂ ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας fj έΐς χρη
ματικήν ποινην μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας,, νή είς^'δμφο
τέρας τάς ποινάς ταύτας, εν περιπτώσει δε δευτέρας τ]yhzipaq κατα
δίκης εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τ ό εν έτος ή :εϊς χρηματικήν 
•ποίΛην μή χηεερβαίνουοαν τάς.Βιακοσίας λίρας, ή είς άμι^οτέρας τας 
ποινάς ταύτας. 

ττοινης. 

■35. 'Οσάκις πρόσωπον ήθελεν εύρεθή ένοχο ν αδικήματος δυνάμει Συνέπειαι 
του παρόντος Νόμου— έπίτη' " ' 

(α) το Δικαστήριον δύναται, επιπροσθέτως προς οιανδήποτε κ0"^11^ 
έτέραν κύρωσιν, νά απαγόρευση εις αυτό τήν μεταφοράν διά αδίκημα 
πυροβόλου δπλου διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τά επτά δυνάμειτοΰ 
ξίχη' παρόντος 

(β) οιονδήποτε πυροβόλον δπλον, μηχανοκίνητον δχημα ή\ ετε Νο^°°· 
ρον άντικείμενον διά του οποίου ή άναφορικώς προς τό 
όποιον διεπράχθη τό αδίκημα δύναται νά δημευθή διά δια
ταγής του Δικαστηρίου' 

(γ) οιαδήποτε άδεια χορηγηθείσα εις τοιούτον πρόσωπον δυνά
μει του παρόντος Νόμου δύναται νά άκυρωθή διά διαταγής 
του Δικαστηρίου. 

Μέρος V.ΠΟΙ ΚΙΛΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
36. Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου, Προστασία 

είναι νόμιμον διά τόν ιδιοκτήτην ή κάτοχον οιασδήποτε φυτείας, καλλιερ
άμπέλου, κήπου ή άλλης καλλιεργημένης γης όπως αυτοπροσώπως ΥΕι&νκλπ. 
ή δι° οιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτημένου ύπ' αύτοΟ έκφοβίζη 
θηράματα και άγρια πτηνά ευρισκόμενα εν τοιούτω πρόμνησθέντι 
τόπω, τα δποΐα προκαλούν ζημίαν ή είναι πιθανόν νά προκαλέσωσι 
ζημίαν είς οιονδήποτε καλλιεργημένον φυτόν : 
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Νοείται δτι ό "Επαρχος δύναται, κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε 
ιδιοκτήτου ή κατόχου οιασδήποτε φυτείας, αμπέλου, κήπου f\ άλλης 
καλλιεργημένης γης, νά έκδώση προς αυτόν άδειαν δι* ής οδτος νά 
δικαιούται καθ' οιονδήποτε χρόνον αυτοπροσώπως ή* δι' οιουδήποτε 
προσώπου εξουσιοδοτημένου υπ' αύτου το οποίον νά είναι κάτοχος 
άδειας κυνηγίου, νά μεταφέρη οδτος ή το τοιούτον πρόσωπον κυνη
γετικόν δπλον. προς τον σκοπόν πυροδολισμοϋ, θανατώσεως, συλ<
λήψεως ή καταδιώξεως οιουδήποτε τοιούτου θηράματος f\ αγρίου 
πτηνού ευρισκομένου έν τοιούτω προμνησθέντι τόπω, εάν ίκανσπαιηθη 
δτι το εντός της ώς άνω περιουσίας εύρισκόμενον θήραμα if όίνρισν 
πτηνόν προκαλεί εις αυτήν ουσιώδη ζημίαν. 

Κατοπωλέ. 37—(1) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων τσδ παθόντας: Νάμχχυ* δ 
μησις<5εγρίων ' 'Επαρχος δύναται,, διά γνωοττοπαιήσεως δημαοχκκϊμένης έν τί£ έπε
άλω^ων ^ί^Φ έφημερίδι της Δημοκρατίας ή δι" ότιχ^ΒίχγραοφήσΈωιςτης:αδείας 
καί έτερων κυνηγίου ύπό τοιούτους δρους οίους,, τη έγκρίσεΕ ταίχ Ύποορ^οΟ; 
ζώωνέτπ ήθελε καθορίσει έν τη γνωστσπάιήσει ή τη omaQaypoafrffOEt̂  νάτέπτ
βλαβδνδιά τρέπη κατά την διάρκειαν κλειοηης περιόδου ή εντός άπηγορκυμετκρτ 
.την θήραν. περιοχής ή προσωρινής άπη γορευμένης περιοχής, ε ίς κατόχους αδείας 

* κυνηγίου τήν μεταφοράν πυροβόλου δπλαύ προς τόν σκοπόν τκιρ©
©σλισμου, θανατώσεως, συλλήψεως ή κατα^ιώξΐέως άλαπέκβοοϊΓ ff ταε

,;■ σύτων έπιβλάδων διά την θήραν έτερων ̂ <h(^ ^ ^ψ^ΧίΓ^ερ^ΰααί' ίε&ς 
ήθελον έν τη γνωστοποιήσει ή O^jJBeyp€0^€iEL·- Koc6afBsQS|. 

.^ι^^ρίζήτίβ.,. ή '.πέρΛ.^^ ,^$IBkiSgifP||^o 
Τ··;ν..·r iĉ cfajL Την.,σπαΐάν θα Τ ^ τ ρ Κ Η ρ ^ tmkaii δτότ i 

^ ν'/^^ΐπρσ^ f'..--,.^--':" ί i * * * Λ „. ν . .... '* ';'· 
£_ : (3) F } ^ . % r c ^ £1)'f| Q&nr~< 
ν .' ..■' Λν8ήπότε σρον έπιδληθένταΐδιά γγώοτο^|Μ^<^^έτςδσβείση:ζ f['6taaBct' 

γρο^^σεωςγενομ|ν|τς βάσει τ^τοσ.έΒ^^ενσχος ά ο ι ^ μ α τ ο ς δυνάμει 
■ · ταυ·,' 

Σφράνισις 38.— (1) Το Ύπούργικόν" Συμβούλιον, προς τόν σκοπόν παρερέκο
δπλών· δίσεως της χρήσεως δπλων κατά τήν^διάρκέίαν κλειστής περιόδου, 

δύναται, διά διατάγματος δημοσιευομένου έν τη επίσημα* έφημερίδι. 
της Δημοκρατίας, νά διάταξη δπως κατά την διάρκειαν κλειατης 
περιόδου ή οιουδήποτε μέρους ταύτης, πάντα τά σπλα προοτα}(θωσι 
κατά τοιαύτην ήμερομηνίαν ή ημερομηνίας και είς τοιαώτην αρχήν 
ή πρόσωπον ώς ήθελε καθορισθη έν τω διατάγματι, και σφραγισθώ
σιν ή καθ* οιονδήποτε έτερον τρόπον τεθώσιν είς μη λειτουργήσιμο ν 
κατάστασιν κατά τοιούτον τρόπον ώς ήθελε δρισθη έν τω Βιοττάγματι, 
και δπως ουδέν πρόσωπον έχη έν τη κατοχή του ή* υπό τόν έλεγχόν 
του οιονδήποτε δπλον το όποιον δέν είναι έσφραγισμένσν f\ είς μη 
λειτοΰργήσιμον κατάστασιν συμφώνως τω τοιούτω διατάγματι : 

Νοείται δτι παν οϋτως έκδιδόμενον διάταγμα δύναται νά έξαιρή εκ 
της εφαρμογής άύτοΰ κατόχους άδειων κυνηγίου δικαιούμενους δπως 
•πυροβολώσι, φονεύωσι, συλλαμβάνωσιν ή καταδιώκωσι θήραμα ή 
άγρια πτηνά δυνάμει τ.ών διατάξεων του άρθρου 28, ύπό τοιούτους 
δρόυς οίοι ήθελον καθορισθη έν τω. διατάγματι. 

(2) Κατά την διάρκειαν ισχύος διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει 
του εδαφίου (1) και έπί τω σκοπώ δπως διασφαλισθή ή συμμόρφωσις 
προς τοιούτον διάταγμα, πάν πρόσωπον έχον είς τήν κατοχήν του ή 
ύπό τόν έλεγχόν του οιανδήποτε δπλον οφείλει δπως, οσάκις ήθελε * 
κληθή προς τούτο ύπό μέλους της 'Αστυνομικής Δυνάμεως, παρου
σίαση καί παραδώση το τοιούτον δπλον είς αυτό. 
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(3) Κατά την διάρκειαν ισχύος διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει 
του .εδαφίου (1), ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος 
Νόμου, ό "Επαρχος δύναται ιτρίν ή χορήγηση άδειαν κυνηγίου είς 
οιονδήποτε πρόσωπον νά άπαιτήστ| την προσαγωγήν οιουδήποτε 
δπλου εν σχέσει προς το όποιον έξαιτεΐται ή άδεια. 

(4) Πας δστις κατά την διάρκειαν ισχύος διατάγματος εκδοθέντος 
δυνάμει του εδαφίου (1)— 

^α) παραλείπει νά συμμορφωθη προς τάς διατάξεις fj| ένεργεΐ 
κατά παράβασιν τών διατάξεων του τοιούτου διατάγματος' 

(β) παραλείπει νά συμμορφωθη προς τάς διατάξεις του εδα
φίου (2)* 

(γ) άνευ γραπτής εξουσιοδοτήσεως μέλους της Άστυναμικης 
Δυνάμεως δεόντως, έξουσιοδοτηθέντος τιρός τούτο ύπό του 
"Αρχήγοΰ' της 'Αστυνομίας, θραύει, καταστρέφει ¥\ καθ1" οίον
δήιιοτε τρόπον επεμβαίνει είς γενομένην σφράγισιν ή .καθ" 
οιονδήποτε έτερον τρόπον επεμβαίνει είς υίοθετηθείσαν μέθο
δον θέσεως του δπλου εκτός λειτουργίας διά τους σκοπούς 
του εδαφίου (1), 

«Ιναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, 
είς φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας f\ εις χρηματικήν 
τεοινην μη ΰπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας, η είς αμίφοτερας 
τάς ποινάς ταύτας. 

'■38L 'Οσάκις επί τη κατάδίκτ] οιουδήποτε προσώπου Si* αδίκημα ΆροιΒαΐ. 
, δυνάμει του παρόντος Μάμου το τοιούτον τιρόσωπον ^θελε κπταδι
κασθή είς χρηματικήν τιοινήν, ό 'Υπουργός δύναται, άμα τη είσπράξει 
ταύτης, νά χορήγηση άμοιβήν μη ΰπερδαίνουσαν το ήμισυ της τοι
αύτης }(ρη4ΐατικης ΤΣΟίνης είς οιονδήποτε τφόσωπον του οποίου ή 
■πληροφορία συνέτεινε, κατά την γνώμην του Υπουργού, είς την 
τοιαύτην καταδίκην. 

Ή&* Έάν οιοδήποτε άδεια εκδοθείσα δυνάμει του τιαρόντος Νόμου Εκδοσις 
άπώλεσθη, καταστροφή τυχαίως f\ τΐϊΐραμορφωίθη είς τοιούτον Φαθμόν :^ιγρώψου 
δϊστε τ ά έν αυτή ουσιώδη στοϋχεια νά καταστώσι δυσανάγνωστα, ΛδΕιδν· 
ό "Επαρχος δύναται δπως, έάν ίκανοποιηθη περί της ανάγκης νά 
ένεργήση ούτω, έκδώση άντίγραφοντης τοιαύτης αδείας έν τω τύπω 
Σ Τ ' του Πρώτου Πίνακος έπί τη καταβολή του τέλους του καθορι
ζομένου έν τω Δευτέρω Πίνακι. Το τοιούτον άντίγραφον θά εχη την Δεύτερος 
αυτήν ϊσχύν ώς ή αρχική άδεια. π.ίναξ. 

41. Παν πρόσωπον το όποιον προβαίνει είς οιανδήποτε πραξιν ή Εξουσία 
ένέργειαν έν σχέσει προς την οποίαν απαιτείται ή κατοχή αδείας αστυνομικών 
κυνηγίου, ή διά τό όποιον υπάρχει εύλογος υπόνοια δτι πρόκειται νά "λι1· 8πω5 
προβη είς οιανδήποτε τοιαύτην πραξιν ή ένέργειαν, δύναται νά κλη άδείαςΡθυν 

βη υπό οιουδήποτε αστυνομικού, δασικού υπαλλήλου, άγροφύλακοςι κυνηγίου. 
θηροφύλακος, τ] κατόχου αδείας κυνηγίου ή οιουδήποτε προσώπου 
Βεόντως εξουσιόδοτη:μένου προς τούτο ύπό του 'Υπουργού, σπως 
τπίχρουσιάστ| δι1 έπιθεώρησιν την άδειαν κυνηγίου του, και έάν τό 
τοιούτον πρόσωπον άρνηθη η\ παράλειψη νά παρουσίαση ταύτην, ή\ έπί 
τη τοιαύτη παραλείψει, άρνηθη οσάκις ήθελε ζητηθη τούτο, νά δώση 
τό αληθές δνομα ή την διεύθυνσίν του, ή δίδει ψευδές δνομα ή διεύ
θυνσίν εΐι^χι Ινοχον αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

42. 5 0 Υπουργός δύναται δπως διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομέ Εξουσία 
νης έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, τροποποιη ή άντι *Υπουργο° 
καθίστα οιονδήποτε τών τύπων των εκτιθεμένων έν τω Πρώτω Πίνακι. δπω? TfOTO" 

ι ·ι Γ ι r ι ττ.οιτ] τον 
Πρώτον 
Πίνακα. 
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Μεταβατικοί 
διατάξεις. 

Κεφ. 65. 
9 τοΰ 1964 

76 του 1965. 

Κεφ. 65. 
9 τοΰ 1964. 

76 τοΰ 1965. 

Κανονισμοί. 

43.—(1) Πάσα περιοχή κηρυχθείσα ώς άπηγορευμένη περιοχή δια 
κυνήγιον, fj θεωρηθεΐσα ώς άπηγορευμένη περιοχή δια. κυνήγιον, 
δυνάμει τοΰ άρθρου 19 του δια του παρόντος Νόμου καταργουμένου 
περί Προστασίας θ η ρ α μ ά τ ω ν και 'Αγρίων Πτηνών Νόμου, θεωρείται 
διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ώς περιοχή κηρυχθείσα ώ ς 
άπηγορευμένη περιοχή διά κυνήγιον δυνάμει του άρθρου 30. 

(2) Πάσα περιοχή κηρυχθείσα ώς προσωρινή άπηγορευμένη περιο
χή διά κυνήγιον, ή θεωρηθεΐσα ώς προσωρινή άπηγορευμένη περιοχή 
διά κυνήγιον, δυνάμει του άρθρου 20 του διά τοΰ παρόντος Νόμου 
καταργουμένου περί Προστασίας θ η ρ α μ ά τ ω ν και 'Αγρ ίων Πτηνών 
Νόμου, θεωρείται διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ώς περιοχή 
κηρυχθείσα ώς προσωρινή άπηγορευμένη περιοχή δ ιά κυνήγιον δυ
νάμει τοΰ άρθρου 31. 

44.—(1) Το Ύπουργικόν Σ,υμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς, δημο
σιευόμενους εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, δ ιά τήν καλ
λιτέραν εφαρμογή ν των διατάξεων και τήν έπίτευξιν τών σκοπών 
τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος τών ύπό του εδαφίου (1) 
παρεχομένων εξουσιών, οι Κανονισμοί δύνανται νά περιέχωσι π ρ ο 

νοίας— 
(α) περί του καθορισμού παντός δπε,ρ δυνάμει του παρόντος 

Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού' 
(β) περί παντός θέματος διέποντος τήν λειτουργίαν και χρησι

μοποίηση; δημοσίων κυνηγετικών περιοχών, τήν ρύθμισιν καΐ 
τόν. ελεγχον της εντός δημοσίων κυνηγετικών περιοχών θή
ρας, και γεν ικώς περί παντός συναφούς π ρ ο ς δημοσίας κονη
γετ ικάς . περιοχάς θέματος ' 

( γ ) περί καταβολής εις θηροφύλάκας διοριζόμενους δυνάμει του 
άρθρου 24 οιωνδήποτε ωφελημάτων πέραν της άμοιδής της 
αναφερομένης έν τω έδαφίω (2) τοΰ ρηθέντος άρθρου ' 

(δ) περί ρυθμίσεως τών δρων διορισμού θηρσφυλάκων διοριζο
μένων δυνάμει τοΰ άρθρου 24 και παντός θέματος άφορών
τος εις αδείας απουσίας ή άδε ιας ασθενείας αυτών και τους 
δρους υπό τους οποίους τοιαΰται άδειαι δύνανται ν ά π α ρ α 
χωρώντας 

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου δύναν
ται νά προβλέψωσι περί αδικημάτων διά παράέασιν τούτων καΐ περί 
ποινών διά τοιαύτα αδ ικήματα μή ύπερβαινουσών φυλάκισιν εξ 
μηνών ή χρηματικήν ποινήν εκατόν λιρών η άμφοτέρας τάς ποι
νά'ς ταύτας, ώς και περί κατασχέσεως οιουδήποτε πυροβόλου όπλου 
ή άλλου αντικειμένου άναφορικώς προς το όποιον ή τοιαύτη παρά
βασις διεπράχθη. 

(4) Κανονισμοί γενόμενοι έπί χή βάσει τοΰ παρόντος άρθρου κα
τατίθενται εις τήν Βουλών των 'Αντιπροσώπων. Έ ά ν μετά πάροδον 
είκοσι καί μιας ήμερων από της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 
Αντιπροσώπων' δι' αποφάσεως άύτής δεν τροποποίηση ή άκυρο^ση 

Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι 
••■της ώ ς ' ά ν ω προθεσμίας δημοσιεύονται έν 
·; Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύ'ϊ από 
)·ς. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων 
ις. Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ούτοι δήμο * 
φημερίδι της Δημοκρατίας ώς ήθελον οΰτω 
:; τίθκντο;. ;\ ίσνύϊ από της τοιαύτης δήμο
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45. Ό περί Προστασίας θηραμάτων και Άγριων Πτηνών Νόμος Κατάργησις 
^σχαργείταΐ. ί^στΕίσίας 

θηραμάτων 
' και 'Αγρίων 

Πτηνών 
. . . . Νόμου. 

Κεφ. 65. 
.· - · . 9 του .1964 

7 6 τοο 1965. 

Π Ρ Ώ Τ Ο ς Π Ι Ν Α Ξ 

Τ Ύ Π Ο ς Α 
Ο Π Ε Ρ Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ε Ω Σ Θ Η Ρ Α Μ Α Τ Ω Ν 

Κ Α Ι Α Γ Ρ Ί Ω Ν Ι Π Ή Ν Ω Ν Ν Ο Μ Ο Σ Τ Ο Υ 1974 

' ("Αρθρον 5 (2) ) . 
Α Ι Τ Η Σ Ι Σ Δ Γ ΑΠΟΚΤΗΣIN ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 

"Επαρχον . . . . . 
Ό κάτωθεν υποφαινόμενος - ·. 

έχ. . . . . . . ν . . . . . δια του παρόντος άΙτουμαι την παροχήν προς 
έμέ txbsksx; fawaqyiou διά κυνηγετικού ο^πλου/άεροδόλου διά την περίοοσν Ιην 
Αυγούστου 19, ϊ^ΧΡ1 ^ 1 ν Ιουλίου 19 : 

Ήαραθέτω τάς ακολούθους πληροφορίας : 
{<χ) ES^sm. χάτοχος αδείας :κυνηγΕΤιχου #Ελου/θΕ|>οβολου {άρέβράς 

άΒείϊχς.... 4ΐρ£φεφψίοί .....) 
φ). ΕΙμαι/ημην κάτοχος άδειας κυνηγίου αρ. . . . ' 

%ι^ομηνίας.... 1,...., τήν ι&ιαώχν imam&iFm). 
Αΐτοδμαι αδειαν κυνηγίου Βία Ήρωτην φοράν. 

;(γ)....':ΈτΕΐοΐ3νάπχω κατόχτπχσιν των φονευθέντων ύπ' έμου θηραμάτων/ 
ay^foy τΓτηνων διαρκούσης της περιόδου της προηγουμένης ό&είας 
μου. 

Ο χ&τηιής 
Υπογραφή.. ... . . .,. 

~Ήρερομηνία.. 

"Απαλείφατε δ,τί δεν εφαρμόζεται. 

ΤΥΠΟΣ Β1 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΒΗΡΑΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΝΟΜΟΣ 39 ΤΟΥ 1974 

("Αρθρον .5 (5) ) . 
ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΟΥ-ΚΥΝΗΓΕΤΙ ΚΟΝ ΟΠΛΟΝ 

ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ χορηγείται άδεια εις τόν. , . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . εκ οτΕως ττυροδολη, 
φονεύτ], ουλλαμδάντ] καΐ καταδιώκτ) θήραμα και άγρια τττηνά. 

H παρούσα άδεια υπόκειται εις τάς διατάξεις του περί Προστασίας και 
^Αναπτύξεως θηραμάτων και 'Αγρίων Πτηνών Νόμου του 1974 καί, τηρουμένων 
των διατάξεων τούτου, ισχύει μέχρι της 31ης "Ιουλίου, 19. 
Τέλος πληρωθέν : 15.000 μιλς - ' 
Ημερομηνία . . . . 

"Έπαρχος 
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ΤΥΠΟΣ Β2 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1974 

("Αρθρον 5(5)) 
ΑΔΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΝ ΟΠΛΟΝ 

Διά του παρόντος χορηγείται άδεια εις τον 
εκ δπως πυροβολη, φονεύη, συλλαμβάνη καΐ καταδιώκη 
θήραμα καΐ άγρια πτηνά. 

Ή παρούσα άδεια υπόκειται εις τάς διατάξεις του περί Προστασίας και 
'Αναπτύξεως θηραμάτων καί 'Αγρίων Πτηνών Νόμου του 1974 καί, τηρουμέ
νων των διατάξεων τούτου, ισχύει μέχρι της 31ης 'Ιουλίου 1 9 . . . . 

Τέλος πληρωθέν £5.000 μίλς. 

Ημερομηνία "Επαρχος 

ΤΥΠΟΣ Β3 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1974 

("Αρθρον 5 (5)) 
ΑΔΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥΑΕΡΟΒΟΛΟΝ 

Διά τοΰ παρόντος χορηγείται άδεια εις τον 
εκ δπως πυροβολη, φονεύη, συλλαμβάνη και καταδιώκη 
θήραμα και άγρια πτηνά. 

Ή παρούσα άδεια υπόκειται εις τάς διατάξεις του περί Προστασίας καί 
'Αναπτύξεως θηραμάτων καί 'Αγρίων Πτηνών Νόμου του 1974 καί, τηρου, 
μένων τών διατάξεων τούτου, ισχύει μέχρι της 31ης 'Ιουλίου 19. . . . 

Τέλος πληρωθέν £1.000 μίλς 

'Ημερομηνία "Επαρχος 

ΤΥΠΟΣ Γ 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1974 

("Αρθρον 13 (1) ) . 
Α1ΤΗΣΙΣ ΔΓ ΑΠΟΚΤΗΣ1Ν ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 

"Επαρχον 
Ό κάτωθεν υποφαινόμενος , 

έκ · διά του παρόντος αιτούμαι τήν 
παροχήν προς έμέ αδείας εμπορίας τών ακολούθων θηραμάτων. 

Τά άνωθεν θηράματα θα εκτίθενται προς πώλησιν εις τό ύποστατικόν μου, 
κείμενον ε'ις οδός 
ΑΡ  . 

Είμαι κάτοχος αδείας κυνηγίου άρ 
ημερομηνίας  . 

Δέν είμαι κάτοχος άδειας κυνηγίου. 
"Ο αίτητής 

'Ημερομηνία Ύτ,ογραφή 
Σημείωσις : 

Απαλείψατε δ,τι δεν εφαρμόζεται. 
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ΤΥΠΟΣ Δ 
Ο ΠΕΡΙ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΚΑΪ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΏΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1974 

. ("Αρθρον 13(1) ) . · 
ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 

■ . Ά Ρ -

ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ χορηγείται άδεια είς τον 
έκ 

δπως ιπαλβ fj διαθέτη εις το υποστατικών του κείμενον είς. 
οδός ; . . . . ; . . . . . . . . . ,....'.. άρ. . . . . . . . . . . . . 
είδη θηραμάτων : . 

τα ακόλουθα 

Τέλος πληρωθέν 
Ημερομηνία 

"Επαρχος. 

ΤΥΪΙΟΣ £ 
θ ΪΪΕΡΙ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΓΙΤΗΜ2Η ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1974 

{*'Αρθρον 13 Ρ ) >. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤίΐϊΑ ΔΕΟΗ ΟΗΏΣ. ΚΑΤΑΧΩΡΩΙΉΆΙ ΈΜ ΤΩ 
ΒΓΒΑΙΩ ΤΩ ΤΗΡΟΥΜΕΝΏ ΥΠΌ ΠΩΛΗΤΩί* ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 

l ^ E p B 

θηρώματος 

Είδος soil 
^Λΐ̂ οώτης 

θηραματ&ς 
ΊΟΟα. SCfSwfXBC 

rS§F,feog xowjyiou 
α&τοΒ 

μηί*ίκ 
ΊΗ3>λτ^ΒΕίϊ3Βς 
^διαθέ

σεως 
θηρόψυκτος 

"Ονομα τφσαώκου 
τερος ο τεό Βτ|ραμα 
ετκώλήδη ^ διεχέθη 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
Ό ΠΕΡΙ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 
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Αδξων 
Ά ρ . 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

ΠΙ ΝΑΞ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΤΕΛΩΝ 
("Αρθρα 5 (5), 13 (1) και ' 

θ έ μ α 

Δια ιτρώτην αδειαν κυνηγίου δια κυ

νηγετικού δ&λοο 
Δι" αδειαν κυνηγίου διά κυνηγετικού 

απλού ιιλην της πρώτης αδείας 
Δι* αδειαν κυνηγίου δι* αεροβόλου 

τυφεκίου 
Δι* αδειαν κυνηγίου δι' αεροβόλου 

τυφεκίου είς κάτοχον αδείας κυνη
γίου διά κυνηγετικού δπλου 

Δι* αδειαν έμτιορίας θηραμάτων 
Δι* άντίγραφον αδείας 

40) 
"Αρθρον 

5<5) 

5(5) 

5(5) 

5(5) 
13(1) 
40 

Καταδλητέον 
τέλος 

£15 

£5 

£1 

Δωρεάν 
£10 
500 μίλς 



Ν. 39/74 746 

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
Ο ΠΕΡΙ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΏΝ ΝΟΜΌ Σ 39 ΤΟΥ 1974 

("Αρθρον 10(1) ) . 
ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΣ, Η ΘΑΝΑΤΩΣΙΣ, 
Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ, Η ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΣ, Η ΠΩΛΉΣΙΣ "Η Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΡΟΣ 

ΠΩΛΗ ΣΙΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 
1. Πάντα τά μεγάλα υδρόβια πτηνά ώς αϊ 'Ερωδιοί,, αϊ Πελαργοί, a t 'L&taav 

αί Πλαταλέαι, οι Φοινικόπτεροι, οι Γερανοί, οί Πελεκάνοι, ol Φαλάκρα
κόρακες, οί Άνώρραμφοι και οί ' Ι μαντόποδ£ς, εξαιρέσει, των; Χηνών καΙ 
τών Νήσσων. 

2. Πάντα τα πτηνά της Τάξεως τών Λαρομόρφων, ήτοι δλοι οί Γλάροι» 
3. Πάντα τα πτηνά της Τάξεως των ' Ι ερακαμόρφων, ήτοι δλα: τ&ήμερό&α. 

αρπακτικά ώς οί 'Αετοί, οί Ίέρακες, οί Κίτσιδες καΐ οί Γδπες: 
4. Πάντα τά πτηνά της Τάξεως τών Γλαύκο μάρφων, ήτοι δλαι α£ Κοιικου

©άγιαι. 
5. Τρωγλοδύτης ό κυπριακός—κοινώς Τραπα§αχαυδιν 

(Troglodytes trpflodytes Cypriotes) 
6. Κινκλος ό κυπριακός—κοινώς Νερσκάσσαφας 

(Cinelus cinclus olympkus) 
7. Οίνάνθη λευκομέλανσς ή κιιπρία—κοινώς Σκαλαφαύρτα 

(QenantM leucomela cypriaca) 
8. Αίγίθαλος δ μέγας ά κυπριακός—κοινές Τσαγκαρσυδι» 

(Paras major aphrodite) 
9. Αίγίθαλος ό μέλας ό κυπριακός—κοινώς ΜαυγιαννοίΗΗν 

(Paras ater Cypriotes) 
10. Κέρθιας ό βραχυδάκτυλος ό κυπριακός—κοινώς Μυγοχάφτης 

(CertMa brachydactyla dorotfaeae) 
11 Λοξίας ό σταυρορραμφής^κοινώς Σταυρομύτης 

(Loxia curvirostra grallermardi) 
12. Σπίνος 6 κυπριακός—κοινώς Σπίνος 

(Fringilla coelebs cypriotis) 
13. Συλδία ή\ μελανοθώραξ—κοινώς Τρυπομάζης 

(Sylvia melanothorax) 
14. Πτερόκλης ό μελανογάστωρ—κοινώς Πουρτάλα 

(Pterocles orientalis orientalis) 
15. "Εποψ ό κοινός—κοινώς Τσαλαπετεινός. 

(Upupa epops epops) · 
16. Συκοφάγος—κοινώς Κλορκός 

(Oriolus oriolus oriolus) 
17. Άλκυων ή κοινή—κοινώς Άλκυώνη 

(Alcedo atthis atthis). 


