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Ο περί Ταμείου Θήρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 141(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ταμείου Θήρας (Τροποποιη Συνοπτικός 

τικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ταμείου Θήρας ™8rou 1990 
Νόμους του 1990 και 1995 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 32(ΐ)του 1995. 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Ταμείου Θήρας Νόμοι του 1990 έως 1999. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά το τροποποίηση 
εδάφιο (4) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου: του βασίσου5 

«(5) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι Θηροφύλακες ν°μου. 
φέρουν στολή και διακριτικά ως εξής: 

(α) Θερινή στολή του Ταμείου Θήρας (Πίνακας Α'): 
πίνακας Α. Παντελόνι χρώματος πράσινου με δύο τσέπες πλάγια με 

πατελέντα (καπάκι), δύο τσέπες πίσω με πατελέντα (καπάκι) 
και κορδόνι στο κάτω μέρος του παντελονιού για να δένει 
στο άρβυλο. Ζώνη χρώματος μαύρου, πουκάμισο χρώματος 
πράσινου με επωμίδες και δύο τσέπες μπροστά με πατελέντα 
(καπάκι) και πηλήκιο (τζόκεϊ) χρώματος μαύρου με το 
έμβλημα της Δημοκρατίας στο μπροστινό μέρος. Άρβυλα 
στρατιωτικού τύπου χρώματος μαύρου. 

(β) Χειμερινή στολή του Ταμείου Θήρας (Πίνακας Α'): 
Παντελόνι χρώματος πράσινου με δύο τσέπες πλάγια με 

πατελέντα (καπάκι), δύο τσέπες πίσω με πατελέντα (καπάκι) 
και κορδόνι στο κάτω άκρο του παντελονιού για να δένει 
στο άρβυλο. Ζώνη χρώματος μαύρου, πουκάμισο χρώματος 
πράσινου με επωμίδες και δύο τσέπες μπροστά με πατελέντα 
(καπάκι), πουλόβερ χρώματος πράσινου λαδί με επωμίδες 
και στο δεξί βραχίονα θέση για στυλό. Σακάκι (μπουφάν) 
χρώματος πράσινου σκούρου με επωμίδες και με δύο 
πλάγιες τσέπες. Πηλήκιο (τζόκεϊ) χρώματος μαύρου με το 
έμβλημα της Δημοκρατίας στο μπροστινό μέρος και άρβυλα 
στρατιωτικού τύπου χρώματος μαύρου. 

(γ) Όλο το προσωπικό του Ταμείου Θήρας φέρει στο άνω εξωτε
ρικό μέρος του αριστερού βραχίονα της στολής ευδιάκριτο 
ημικυκλικό σήμα με τη λέξη 'ΘΗΡΟΦΥΑΑΚΗ'. Ο χρωματι
σμός του σήματος είναι: η βάση μαύρη, ο γύρος του σήματος 
πράσινος φωσφορούχος και τα γράμματα κίτρινα όπως αυτό 

πίνακας Β. παριστάνεται στον Πίνακα Β'. Στον αριστερό βραχίονα, 
κάτω από το εν λόγω σήμα, φέρει επίσης το έμβλημα του 
Ταμείου Θήρας, που είναι το κεφάλι του αγρινού, το περδίκι 
και ο λαγός και πάνω από αυτό τη φράση 'ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ' χρώματος γκρίζου. Κάτω από το περδίκι 
και το λαγό υπάρχουν οι λέξεις 'ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ' 
χρώματος κίτρινου. Η βάση είναι χρώματος μαύρου καθώς 
και ο γύρος από το σήμα είναι χρώματος πράσινου φωσφο
ρούχου, όπως αυτό παριστάνεται στον Πίνακα Β'. 
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πίνακας Γ. (§) Διακριτικά βαθμών (Πίνακας Γ): 
Τα πιο κάτοο διακριτικά βαθμών φέρονται στις στολές των 

Ανώτερων Θηροφυλάκων και των Θηροφυλάκων του 
Ταμείου Θήρας και είναι χρώματος: βάση μαύρη, στις δύο 
επιμήκεις άκρες πράσινο φωσφορούχο, το έμβλημα του 
Ταμείου Θήρας, δηλαδή (κεφάλι αγρινού, περδίκι, λαγός) και 
ο αριθμός του Ειδικού Αστυφύλακα του κάθε Θηροφύλακα 
σε μεταλλικό τα οποία θα είναι τοποθετημένα στις επωμίδες. 
Ο Ανώτερος Θηροφύλακας θα φέρει επιπρόσθετα πάνω στα 
διακριτικά και τρεις ραβδώσεις χρώματος χρυσού.». 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α' 
(Αρθρο 5(5)(α) και (β)) 

Στολές, διακριτικά βαθμών, έμβλημα 

Χειμερινή Στολή 
του Ταμείου Θήρας 

Θερινή Στολή 
του Ταμείου Θήρας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β' 
(Άρθρο 5(5)(γ)) 

Έμβλημα Ταμείου Θήρας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 
(Αρθρο 5(5)(δ)) 

Διακριτικά Θηροφύλακα 

Διακριτικά Ανώτερου Θηροφύλακα 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


