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Ο περί Ταμείου Θήρας Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 158 του 1990
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Ταμείου Θήρας Νόμος του
1990.
2. Στο Νόμο αυτό:
«Επιτροπή» σημαίνει την Ειδική Επιτροπή που
καθιδρύεται
σύμφωνα με το άρθρο 4.
«Νόμος» σημαίνει τον περί Προστασίας και Αναπτύξεως Θηρα
μάτων και Αγρίων Πτηνών Νόμο.
«Ταμείο» σημαίνει το Ειδικό Ταμείο που ιδρύεται σύμφωνα με το
άρθρο 3.
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.
3.—(1) Για σκοπούς προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης των
θηραμάτων και άγριων πτηνών και εξύψωσης του κυνηγετικού αθλή
ματος καθιδρύεται ειδικό ταμείο που καλείται «Ταμείο Θήρας», από το
οποίο μεταξύ άλλων θα χρηματοδοτούνται:
(α) Η βελτίωση βιοτόπων
(β) η καταπολέμηση επιβλαβών ζώων και πτηνών
(γ) η δημιουργία και λειτουργία εκτροφείων θηραμάτων και ή
απελευθέρωση τους για εμπλουτισμό
(δ) η αγορά θηραμάτων από ιδιωτικά εκτροφεία*
(ε) η πάταξη της λαθροθηρίας*
(στ) η απασχόληση θηροφυλάκων και άλλου
προσωπικού για
φιλοθηραματικά έργα*
(ζ) ερευνητικά προγράμματα για θηράματα και άγρια πτηνά
(η) η έκδοση διαφωτιστικών και ενημερωτικών εντύπων
(θ) οποιαδήποτε άλλη φιλοθηραματική δαπάνη που θα εγκριθεί από
την Επιτροπή.
(2) Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται:
(α) Από τα εισπραττόμενα τέλη για την έκδοση αδειών κυνηγίου
και κατοχής πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με τους περί
Προστασίας και Αναπτύξεως Θηραμάτων και Αγρίων Πτηνών
Νόμους και τον περί Πυροβόλων Όπλων Νόμο, αντίστοιχα,
(β) από δωρεές και εισφορές που γίνονται προς το Ταμείο,
(γ) από χρήματα που προέρχονται από οποιεσδήποτε δραστηριό
τητες της Επιτροπής,
(δ) από τόκους ή έσοδα που προέρχονται από καταθέσεις ή
επενδύσεις,

Συνοπτικός
τίτλος.
Ερμηνεία.

39 του 1974
3 του 1982
135 του 1989.

Ίδρυση
Ταμείου.

38 του 1974.

Ν. 158/90

Επιτροπή
Διαχείρισης.

Διορισμός,
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(ε) από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο δυνατόν να διατεθεί υπέρ
του Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου
Νόμου.
4.—(1) Καθιδρύεται Επιτροπή Διαχείρισης του ταμείου αποτελούμενη
από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρο, το
Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού, το Γενικό Λογιστή,
ή εκπροσώπους τους, και από τρεις δεόντως
εξουσιοδοτημένους
εκπροσώπους της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κύπρου, ως μέλη.
(2) Τηρουμένων των οδηγιών που θα εκδώσει ο Υπουργός η επιτροπή
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της διαχειρίζεται τα χρηματικά
ποσά τα οποία κατατίθενται στο Ταμείο και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε
αναγκαίας δαπάνης σε σχέση με τους σκοπούς του Ταμείου. Νοείται ότι
θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες των Δημοσιονομικών και Λογιστικών
Οδηγιών και των Κανονισμών Αποθηκών.
(3) Η επιτροπή τελεί κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση του
Υπουργού.
(4) Ο Πρόεδρος και τρία μέλη της Επιτροπής αποτελούν απαρτία. Σε
περίπτωση απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει το αρχαιότερο στην
ιεραρχία Κυβερνητικό μέλος.
(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) η Επιτροπή ρυθμίζει
τη διαδικασία της.
5.—(1) Οι θηροφύλακες και το άλλο προσωπικό που η απασχόληση
τους χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 3(1) (στ) από το Ταμείο θα
διορίζονται από την Επιτροπή η οποία καθορίζει τη διαδικασία πρόσ
ληψης και τους όρους υπηρεσίας τους.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) οι θηροφύλακες έχουν
τα πιο κάτω καθήκοντα και εξουσίες:
(α) Να καταγγέλλουν οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο βρίσκουν
κάτω από συνθήκες που δημιουργούν εύλογα την υποψία ότι
προκάλεσε, κατά την καταδίωξη θηραμάτων ή άγριων πτηνών,
οποιαδήποτε ζημιά σε οποιαδήποτε καλλιέργεια ή ιδιοκτησία
στην περιοχή*
(β) να ερευνούν, και να ανακρίνουν οποιοδήποτε πρόσωπο που
βρίσκουν κάτω από συνθήκες που εγείρουν εύλογα την υποψία
ότι έχει παραβεί τις διατάξεις του Νόμου ή των Κανονισμών
που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν
(γ) να προβαίνουν για ανακριτικούς σκοπούς στην κράτηση κάθε
αντικειμένου που βρίσκεται στην κατοχή οποιουδήποτε από τα
πιο πάνω πρόσωπα το οποίο συμβάλει ή μπορεί να συμβάλλει
στην απόδειξη του γεγονότος ότι διαπράχθηκε αδίκημα που
αντίκειται στις διατάξεις του Νόμου ή των Κανονισμών που
εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν και να καλούν τα πιο πάνω
πρόσωπα να τους ακολουθήσουν στον πλησιέστερο αστυνομικό
σταθμό'
(δ) να ζητούν από οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει πυροβόλο
όπλο να παρουσιάσει την άδεια κυνηγίου, την άδεια κατοχής
κυνηγετικού όπλου, το δελτίο ταυτότητας και το θήραμα ή τα
άγρια πτηνά που κατέχει
(ε) να σταματούν και να ερευνούν οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο το
οποίο βρίσκουν σε περιοχή που εύλογα δημιουργεί την υποψία
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ότι α υτός ή α υτοί που επιβα ίνουν σ' αυτό παρέβη ή πα ρέβησα ν
τις δια τάξεις του Νόμου ή των Κα νονισμών που εκδίδοντα ι
σύμφωνα με αυτόν,
(στ) να κα λούν οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκουν κάτω α πό
συνθήκες που εγείρουν εύλογα την υποψία ότι έχει πα ρα βεί τις
διατάξεις του Νόμου ή των Κα νονισμών που εκδίδοντ
α ι
σύμφωνα με α υτόν να τους συνοδεύσει στον πλησιέστερο
αστυνομικό σταθμό,
(ζ) να εκτελούν κάθε άλλο πα ρόμοια ς φύσης κα θήκον το οποίο θα
ανατεθεί σ* αυτούς.
(3) Οποιοσδήποτε:
(α) που όταν καλείται από θηροφύλακα, σύμφωνα με το άρθρο αυτό:
(ί) Πα ρα λείπει να δώσει το όνομα του ή δίδει ψεύτικο όνομα ή
(ii) πα ρα λείπει να στα μα τήσει το όχημα που οδηγεί ή
παρεμποδίζει τη διεξαγωγή έρευνα ς σ' α υτό- ή
(β) που με οποιοδήποτε τρόπο πα ρεμποδίζει θηροφύλα κα στην
εκτέλεση των κα θηκόντων ή των εξουσιών του σύμφωνα με το
άρθρο αυτό· ή
(γ) που με οποιοδήποτε τρόπο προβάλλει α ντίστα ση ή εσκεμμένα
παρακωλύει θηροφύλα κα στην εκτέλεση των καθηκόντων του,
είναι ένοχος α δικήμα τος κα ι σε περίπτωση κα τα δίκης υπόκειτα ι σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβα ίνει τις πεντα κόσιες λίρες ή σε
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή και στις δύο ποινές.
(4) Για την κα λύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι θηροφύλα κες
εφοδιάζονται με επα γγελμα τικό δελτίο ταυτότητας, υπογρα μμένο α πό τον
Πρόεδρο της Επιτροπής.
6. Το Τα μείο α ποτελεί χωριστό τα μείο κα ι ενόσω βρίσκετα ι υπό τη
διαχείριση της Επιτροπής, τελεί υπό τη φύλα ξη του Γενικού Λογιστήο
οποίος τηρεί τους α να γκα ίους λογα ρια σμούς, εκδίδει τις α να γκα ίες
αποδείξεις και προβαίνει στις εγκρινόμενες από την Επιτροπή πληρωμές.
7. Τα χρημα τικά α ποθέμα τα του Τα μείου μπορούν να επενδύοντα ι
κατά τρόπο που θα α ποφα σίσει ο Υπουργός σε συνεννόηση με τον
Υπουργό Οικονομικών.
8.—(1) Το Τα μείο έχει δικό του προϋπολογισμό που καταρτίζεται
κάθε χρόνο από την Επιτροπή και υπόκειται στην έγκριση του
Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.
(2) Ο Προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του
Ταμείου για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει από την 1η
Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.
9. Η Επιτροπή μέσα στα πλαίσια των εξουσιών που της παρέχονται
από τις διατάξεις του Νόμου αυτού μπορεί, με την έγκριση του
Υπουργού, να αναπτύσσει, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλα νομικά
ή φυσικά πρόσωπα, οποιαδήποτε δραστηριότητα που προάγει τους
σκοπούς της και να δαπανά για το σκοπό αυτό τα αναγκαία χρηματικά
ποσά.
10.—(1) Οι λογαριασμοί του Ταμείου καταρτίζονται το αργότερο
μέχρι τις 30 Απριλίου του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους στο
οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή.
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(2) Η Επιτροπή αποστέλλει στον Υπουργό Οικονομικών αντίγραφο
της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών που ελέγχθησαν μαζί με την
έκθεση του Γενικού Ελεγκτή.
(3) Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης λογαριασμών του Ταμείου και
της έκθεσης του Γ ενικού Ελεγκτή κατατίθενται από τον Υπουργό
Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και δημοσιεύονται στην
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Διάλυση
11. Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου οποιοδήποτε χρηματικό ποσό
του Ταμείου, ανήκει στο Ταμείο περιέρχεται στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας.

