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Ο περί Προστασίας και Αναπτύξεως θηραμάτων και Αγρίων Πτηνών (Τροπο

ποιητικός) Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 135 του 1989 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1974 ΚΑΙ 1982 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και Αναπτύ

ξεως Θηραμάτων και Αγρίων Πτηνών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας και Αναπτύξεως 
Θηραμάτων και Αγρίων Πτηνών Νόμους του 1974 έως 1982 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας και Αναπτύ

ξειος θηραμάτων και Αγρίων Πτηνών Νόμοι του 1974 έως 1989. 
2. Το εδάφιο (5) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
(α) Με τη διαγραφή του γράμματος «ή» (πρώτη γραμμή) και την 

προσθήκη αμέσως μετά τον Τύπο «Β3» του γράμματος και του 
τύπου «ή Β4»· 

(β) με την προσθήκη στο τέλος αυτού της ακόλουθης επιφύλαξης: 
«Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται κατά την κρίσιν αυτού να 

μειώση το καΟοριζόμενον εν τω Δευτέρω Πίνακι καταβλητέον 
τέλος υπό αλλοδαπού διά απόκτησιν αδείας κυνηγίου κατά 
τοιούτο ποσοστόν ως ούτος ήθελε καθορίσει.». 

3. Ο Τύπος ΒΙ του Πρώτου Πίνακα του βασικού νόμου (Πρώτη 
Άδε ια Κυνηγίου—Κυνηγετικόν Όπλον) τροποποιείται με την αντικα

τάσταση του ποσού «£20.000 μιλς» (έβδομη γραμμή) με το ποσό «£40.00 
σεντ». 

4. Ο Τύπος Β2 του Πρώτου Πίνακα του βασικού νόμου ( Ά δ ε ι α 
κυνηγίου πλην της Πρώτης—Κυνηγετικόν Ό π λ ο ν ) τροποποιείται με 
την αντικατάσταση του ποσού «£10.000 μιλς» (έβδομη γραμμή) με το 
ποσό «£20.00 σεντ». 

5. Ο Τύπος Β 3 τ ο υ Πρώτου Πίνακα του βασικού νόμου ( Ά δ ε ι α 
Κυνηγίου—Αεροβόλου) τροποποιείται με την αντικατάσταση του ποσού 
«£1.000 μιλς» (έβδομη γραμμή) με το ποσό «£10.00 σεντ». 

6. Ο Πρώτος Πίνακας τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά 
τον Τύπο Β3, του ακολούθου νέου Τύπου Β4: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
39 τοιι 1974 
3 του 1982. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του Τύπου ΒΙ 
του Πρώτου 
Πίνακα'του 
βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του Τύπου Β2 
του Πρώτου 
Πίνακα του 
βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του Τύπου Β3 
του Πρώτου 
Πίνακα του 
βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του Πρώτου 
Πίνακα του 
βασικού 
νόμου. 



Ν. 135/89 3398 
«Τύπος Β4 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
ΟΙΙΡΛΜΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1974 1989 

Ά ρ θ ρ ο ν 5(5) 
ΑΔΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΝ ΟΠΛΟΝ 

ΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΝ 

Διά του παρόντος χορηγείται άδεια εις τον 
εκ . . . . όπως 

πυροβολή, φονεύη, συλλάμβάνη και καταδιώκη θήραμα και άγρια 
πτηνά. 

Η παρούσα άδεια υπόκειται εις τας διατάξεις των περί Προστασίας 
και Αναπτύξεως Θηραμάτων και Αγρίων Πτηνών Νόμων του 
1974—1989 και τηρουμένων των διατάξεων τούτων, ισχύει μέχρι της 
31 ης Ιουλίου 19 

Τέλος πληρωθέν £100.00 σεντ. 

Επαρχος 
Ημερομηνία. 

Κατάργηση 
και (ίντικατά 
οταση του 
ΔειΉκρου 
Πίνακα 
του βασικού 
νόμου. 

7. Ο Δεύτερος Πίνακα του βασικού νόμου καταργείται και αντι

καθίσταται με τον ακόλουθο νέο Πίνακα: 
«ΔΕΥΤΕΡΟΣ Π1ΝΑΞ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1974 ΕΩΣ 1989 

ΠΙΝΑΞ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΤΕΛΩΝ 
( Ά ρ θ ρ α 5(5), 13(1) και 40) 

Αύξων 
Αρ. 

Θέμα Αρθρον Καταβλητέο ν 
τέλος 

1. Διά πρώτην άδειαν κυνηγίου διά 5(5) £40 
κυνηγετικού όπλου. 

2. Δι' άδειαν κυνηγίου διά κυνηγέ 5(5) £20 
τικού όπλου πλην της πρώτης 
αδείας 

3. ΔΓ άδειαν κυνηγίου χορηγούμε 5(5) £100 
νην εις αλλοδαπούς διά κυνη

γετικού όπλου. 
4. ΔΓ άδειαν κυνηγίου δΓ αεροβό 5(5) £10 

λου τυφεκίου; 
5. ΔΓ άδειαν κυνηγίου δΓ αεροβό 5(5) Δωρεάν 

λου τυφεκίου εις κάτοχον 
αδείας κυνηγίου διά κυνηγετι

κού όπλου. 
6. ΔΓ άδειαν εμπορίας θηραμά 13(1) £10 

των. 
7. ΔΓ αντίγραφον αδείας. 40 50 σεντ». 

' Εναρξη της 
ισχύος του 
παρόντα 
Νόμου. 

8. Η ισχύς του παρόντα Νόμου αρχίζει την Ι η Αυγούστου, 1989. 


