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Ο περί Προστασίας και Αναπτύξεως Θηραμάτων και Αγρίων Πτηνών (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 27 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1974 ΕΩΣ 1989 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και Ανα

πτύξεως Θηραμάτων και Άγριων Πτηνών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1991 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας και Αναπτύξεως 
Θηραμάτων και Αγρίων Πτηνών Νόμους του 1974 έως 1989 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
Νόμος αυτός θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας και Ανα
πτύξεως Θηραμάτων και Άγριων Πτηνών Νόμοι του 1974 έως 1991. 

2. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 
«Διορισμός 24.—(1) Για την προστασία και ανάπτυξη του θηράματος 
»Γ καθ1[^οντα και των άγριων πτηνών και γενικά την καλύτερη εφαρμογή 

ν' του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα 
με το Νόμο αυτό, διορίζεται από την Επιτροπή Δημόσιας 
Υπηρεσίας αριθμός προσώπων ως θηροφύλακες. 

(2) Οι θηροφύλακες που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
αυτό είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας και έχουν τις ίδιες 
υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα και εργάζονται κάτω από 
τους ίδιους όρους όπως και οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, 
εκτός αν γίνεται διαφορετική ρύθμιση σε Κανονισμούς που 
εκδίδονται σύμφωνα με το Νόμο αυτό. 

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, των 
Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν και των 
σχεδίων υπηρεσίας της θέσης τους, οι θηροφύλακες έχουν τα 
πιο κάτω καθήκοντα και εξουσίες μέσα στην περιοχή της 
αρμοδιότητας τους: 

(α) Να καταγγέλλουν οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκουν 
κάτω από συνθήκες που δημιουργούν εύλογα την 
υποψία ότι προκάλεσε, κατά την καταδίωξη θηρα
μάτων ή άγριων πτηνών, οποιαδήποτε ζημιά σε 
οποιαδήποτε καλλιέργεια ή ιδιοκτησία στην 
περιοχή· 

(β) να ερευνούν, και να ανακρίνουν οποιοδήποτε 
πρόσωπο βρίσκουν κάτω από συνθήκες*που εγείρουν 
εύλογα την υποψία ότι έχει παραβεί τις διατάξεις του 
Νόμου αυτού ή των Κανονισμών που εκδίδονται 
σύμφωνα με αυτόν* 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

39 του 1974 
3 του 1982 

135 του 1989. 

Αντίκα idu nun) 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 
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(γ) να προβαίνουν για ανακριτικούς σκοπούς στην κρά
τηση κάθε αντικειμένου που βρίσκεται στην κατοχή 
οποιουδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα το οποίο εύλογα 
συμβάλλει ή μπορεί να συμβάλει στην απόδειξη του 
γεγονότος ότι διαπράχθηκε αδίκημα που αντίκειται 
στις διατάξεις του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών 
που εκδίδονται σύμφωνα με το Νόμο αυτό και να 
καλούν τα πιο πάνω πρόσωπα να τους ακολουθήσουν 
στον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό

(δ) να ζητούν από οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει πυρο
βόλο όπλο να παρουσιάσει την άδεια κυνηγίου, την 
άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου, το δελτίο ταυτό
τητας και το θήραμα ή τα άγρια πτηνά που κατέχει· 

(ε) να σταματούν και να ερευνούν οποιοδήποτε μετα
φορικό μέσο βρίσκουν σε περιοχή που εύλογα 
δημιουργεί την υποψία ότι ο επιβαίνων ή οι 
επιβαίνοντες παρέβη ή παρέβησαν τις διατάξεις 
του Νόμου αυτού, ή των Κανονισμών που εκδίδονται 
σύμφωνα με αυτόν 

(στ) να φέρουν, όταν βρίσκονται σε υπηρεσία πυροβόλο 
όπλο καθώς και αριθμό πυρομαχικών για δική τους 
ασφάλεια. Ο τύπος του όπλου καθορίζεται από τον 
Υπουργό* 

(ζ) να εκτελούν κάθε άλλο παρόμοιας φύσης καθήκον το 
οποίο θα ανατεθεί σ' αυτούς. 

(4) Πρόσωπο: 
(α) Που όταν καλείται από θηροφύλακα, σύμφωνα με το 

άρθρο αυτό: 
(ί) Παραλείπει να δώσει το όνομα του ή δίδει 

ψευδές όνομα* ή 
(ϋ) παραλείπει να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώ

τηση που υποβλήθηκε σ' αυτό σύμφωνα με το 
άρθρο αυτό ή δίδει ψευδή απάντηση· ή 

(iii) παραλείπει να σταματήσει το όχημα που οδηγεί 
ή παρεμποδίζει τη διεξαγωγή έρευνας σ' αυτό· 
ή 

(β) που με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει θηροφύλακα 
στην εκτέλεση των καθηκόντων ή των εξουσιών του 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο* ή 

(γ) που με οποιοδήποτε τρόπο προβάλλει αντίσταση 
στην εκτέλεση ή ενεργεί αντίθετα ή κατά παράβαση 
οποιασδήποτε οδηγίας ή διαταγής θηροφύλακα που 
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό, 

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπό
κειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες 
λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή και 
στις δύο ποινές. 

(5) Για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι 
θηροφύλακες εφοδιάζονται με επαγγελματικό δελτίο ταυτό
τητας, υπογραμμένο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας 
Θήρας και Πανίδας.». 
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3. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντι

κατάσταση των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (2) αυτού με την 
πιο κάτω νέα παράγραφο: 

«(γ) για τη ρύθμιση των ειδικών όρων υπηρεσίας, των καθηκόντων 
και εξουσιών, εκτός από αυτά που αναφέρονται στα σχέδια 
υπηρεσίας, των θηροφυλάκων που διορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 24.». 

4.—(1) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος 
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που 
αφορά τη δημόσια υπηρεσία τις σχετικές με τις μεθόδους και διαδι
κασίες πλήρωσης δημόσιων θέσεων και τηρουμένων των διατάξεων του 
εδαφίου (2), κάθε θηροφύλακας ο οποίος βρισκόταν στην υπηρεσία την 
31η Δεκεμβρίου 1989, διορίζεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, 
αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 1990, στη θέση θηροφύλακα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου και με βάση πίνακα διοριστέων που θα ετοιμαστεί 
από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
και θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. 

(2) Ο προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) διορισμός γίνεται νοουμένου ότι 
ο υποψήφιος κατά το χρόνο που αρχίζει ο διορισμός του και κατά το 
χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας: 

(α) Υπηρετεί πάνω σε πλήρη βάση για την κάλυψη μόνιμων 
αναγκών της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών 

(β) κατέχει τα προσόντα που προνοούνται από^-ΐα σχέδια υπηρεσίας 
της θέσης θηροφύλακα καθώς και τα άλλα προσόντα που 
απαιτούνται από τον εκάστοτε ισχύοντα περί Δημόσιας Υπη
ρεσίας Νόμο για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία. 

(3) Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να επιτρέψει σε θηροφύλακες οι 
οποίοι βρίσκονταν στην υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου 1989 και δεν 
μπορούν να διοριστούν, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, λόγω 
συμπλήρωσης του εξηκοστού έτους της ηλικίας τους, να παραμείνουν 
στην υπηρεσία για όσο χρονικό διάστημα θα ορίσει, αλλά όχι πέραν της 
ηλικίας των εξήντα πέντε ετών και κάτω από τους ίδιους όρους που 
ίσχυαν πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού. 

(4) Οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο αυτό έχουν την έννοια που 
αποδίδεται σ' αυτούς στον εκάστοτε ισχύοντα περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 44 
του βασικού 
νόμου. 

Μεταβατικές 
διατάξεις. 


