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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ
H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ταμείου Θήρας

τίτλος .

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους

158 του 1990
32(Ι) του 1995
141(Ι) του 1999.

περί Ταμείου Θήρας Νόμους του 1990 έως 1999 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ταμείου Θήρας Νόμοι
του 1990 έως 2010.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση σ’ αυτό του ορισμού του όρου «Νόμος»
από τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«152(Ι) του 2003
256(Ι) του 2004
81(Ι) του 2005

“Νόμος” σημαίνει τον περί Προστασίας
και

Διαχείρισης

Άγριων

Πτηνών

και

Θηραμάτων Νόμο.». και

151(Ι) του 2006
15(Ι) του 2008
5(Ι) του 2009.
(β) με την προσθήκη σ’ αυτό των ακόλουθων νέων όρων και των
ορισμών τους, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:
«“Οδηγία 79/409/ΕΟΚ” σημαίνει την Οδηγία
Επίσημη

79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου

Εφημερίδα της

1979 περί της διατηρήσεως των άγριων

Ε.Ε.: L 103,

πτηνών, όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία

25.4.1979,

από την Οδηγία 2008/102/ΕΚ του
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σ. 1∙

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

L 323,

Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 και

3.12.2008,

όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή

σ. 31.

αντικαθίσταται.
“Οδηγία 92/43/ΕΟΚ” σημαίνει την Οδηγία

Επίσημη

92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου

Εφημερίδα της

1992 για τη διατήρηση των φυσικών

Ε.Ε.: L 206,

οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και

22.7.1992,

χλωρίδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε

σ. 7∙

τελευταία από την Οδηγία 2006/105/ΕΚ του

L 363,

Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 και

20.12.2006,

όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή

σ. 368.

αντικαθίσταται.
“Προϊστάμενος” σημαίνει τον Προϊστάμενο του
Ταμείου.
“Προσωπικό” σημαίνει τον Προϊστάμενο,
Λειτουργούς, Θηροφύλακες και Ωρομίσθιους.
“Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας” σημαίνει την
Υπηρεσία του Ταμείου που ιδρύεται σύμφωνα
με το εδάφιο (1) του άρθρου 5.».

Τροποποίηση

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, από το ακόλουθο
νέο εδάφιο:
«(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του
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152 (Ι) του 2003

περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων

256(Ι) του 2004

Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου και του

81(Ι) του 2005
151(Ι) του 2006
15(Ι) του 2008

περί Προστασίας και Διαχείρισης της
Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, για
σκοπούς-

5(Ι) του 2009.
153(Ι) του 2003
131(Ι) του 2006.
(i) προστασίας, ανάπτυξης και
διαχείρισης της πανίδας,
(ii) εφαρμογής της Oδηγίας
79/409/ΕΟΚ,
(iii)

εφαρμογής του μέρους της Oδηγίας
92/43/ΕΟΚ,

5(ΙΙΙ) του 2008.

(iv)

εφαρμογής του περί της Συμφωνίας
για τη Διατήρηση της Ευρωασιατικής
Υδρόβιας Πτηνοπανίδας
(Κυρωτικού) Νόμου του 2008,

24 του 1988.

(v)

εφαρμογής του περί της Σύμβασης
για τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής
Άγριας Ζωής και των Φυσικών
Οικοτόπων (Κυρωτικού) Νόμου του
1988,

17(ΙΙΙ) του 2001.

(vi)

εφαρμογής του περί της Σύμβασης
για τη Διατήρηση των
Αποδημητικών Ειδών που Ανήκουν
στην Άγρια Πανίδα (Κυρωτικού)
Νόμου του 2001,
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(vii)

εξύψωσης του κυνηγετικού
αθλήματος, και

(viii)

εφαρμογής οποιασδήποτε άλλης
οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
και συμφωνίας ή και σύμβασης για
την πανίδα η οποία τέθηκε σε ισχύ,
μετά την ψήφιση του παρόντος
Nόμου,

καθιδρύεται ειδικό ταμείο που καλείται
«Ταμείο Θήρας και Διαχείρισης Άγριας
Πανίδας», το οποίο είναι νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου.
(β) Από το Ταμείο, μεταξύ άλλων,
χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες
δραστηριότητες:
(i)

Επιστημονικές έρευνες με στόχο την
λήψη κατάλληλων διαχειριστικών
μέτρων για τα είδη της πανίδας και
ειδικότερα για τα θηράματα που θα
βοηθήσουν στην διατήρηση και
αειφόρο κάρπωσή τους,

(ii)

η συστηματική μελέτη και
παρακολούθηση της πανίδας,

(iii)

η παροχή πλήρους προστασίας
προς τα σπάνια και
προστατευόμενα είδη πανίδας, αλλά
και κάθε δυνατή βοήθεια για
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περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού
τους,
(iv)

η βελτίωση και αποκατάσταση
κατεστραμμένων βιοτόπων, ώστε να
εξασφαλίζονται οι κατάλληλες
συνθήκες διαβίωσης των ειδών,

(v)

η επιμόρφωση του κοινού σε
περιβαλλοντικά θέματα και θέματα
κυνηγίου,

(vi)

η διενέργεια σεμιναρίων και
εξετάσεων για χορήγηση πρώτης
άδειας κυνηγίου,

(vii)

η διοργάνωση και συμμετοχή σε
διεθνή επιστημονικά συνέδρια ή και
άλλα συνέδρια,

(viii)

η περίθαλψη ειδών της πανίδας ή
και της άγριας ζωής με σκοπό την
επανένταξη τους στο φυσικό τους
περιβάλλον,

(ix)

η πάταξη της λαθροθηρίας,

(x)

η δημιουργία και διαχείριση ειδικών
Ζωνών Ειδικής Προστασίας για τα
Άγρια Πτηνά,

(xi)

η εκπόνηση και εφαρμογή
διαχειριστικών σχεδίων για το
αγρινό,
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(xii)

η αγορά θηραμάτων,

(xiii)

η δημιουργία και λειτουργία
εκτροφείων θηραμάτων ή και άλλων
ειδών πανίδας και η απελευθέρωση
τους για εμπλουτισμό,

(xiv)

οποιαδήποτε άλλη φιλοθηραματική ή
φιλοκυνηγετική δαπάνη, ή
οποιαδήποτε άλλη δαπάνη για την
άγρια πανίδα που θα εγκριθεί από
την Επιτροπή,

(xv)

ο έλεγχος του πληθυσμού της άγριας
πανίδας,

(xvi)

η εκπόνηση και εφαρμογή
διαχειριστικών σχεδίων για την
άγρια πανίδα,

(xvii) η απασχόληση προσωπικού.». και
(β)

με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού, ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) αυτού, των
λέξεων «Προστασίας και Αναπτύξεως Θηραμάτων και
Αγρίων Πτηνών» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις
«Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και
Θηραμάτων». και

(ii)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε) αυτού,
της ακόλουθης νέας παραγράφου:
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«(στ) από ετήσια κυβερνητική χορηγία, όταν αυτό
κρίνεται αναγκαίο, για την εκπλήρωση των
σκοπών που καθορίζονται στο εδάφιο (1) του
άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.».
Τροποποίηση του

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 4 του
βασικού νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων
«Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κύπρου, ως μέλη» (πέμπτη
γραμμή), με το ακόλουθο κείμενο:
«Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και
Διατήρησης Άγριας Ζωής, ως μέλη, οι οποίοι
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα, με βάση
τις διατάξεις του περί Προστασίας και
Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων
113(Ι) του 2004

Νόμου ή του περί Πυροβόλων και Μη

91(Ι) του 2005

Πυροβόλων Όπλων Νόμου, τα τελευταία

56(Ι) του 2007.

δέκα (10) χρόνια και δεν έχουν άμεσο ή
έμμεσο συμφέρον στη διεξαγωγή του
κυνηγίου.». και

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, από το ακόλουθο
νέο εδάφιο:
«(5) (α)

Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας του, το
αρχαιότερο στην ιεραρχία κυβερνητικό μέλος καλεί
συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής.

(β)

Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας του, το
αρχαιότερο στην ιεραρχία κυβερνητικό μέλος καλεί
συνεδρία εάν αυτό του ζητηθεί γραπτώς από δύο
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τουλάχιστον μέλη της Επιτροπής εντός τριών
ημερών από την παραλαβή της ειδοποιήσεως και η
συνεδρία θα πραγματοποιείται εντός δέκα ημερών
από τη παραλαβή αυτής.
(γ)

Εάν ο Πρόεδρος ή το αρχαιότερο στην ιεραρχία
κυβερνητικό μέλος, ανάλογα με τις περιστάσεις,
παραλείψει να καλέσει συνεδρία σύμφωνα με τα
πιο πάνω εδάφια, δύο οποιαδήποτε μέλη της
Επιτροπής, με γραπτή ειδοποίηση υπογεγραμμένη
από αυτούς, μπορούν να καλέσουν τον Πρόεδρο ή
το αρχαιότερο στην ιεραρχία κυβερνητικό μέλος και
τα μέλη της Επιτροπής σε συνεδρία.

(δ)

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο
προεδρεύων αποκτά δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(ε)

Ο Προϊστάμενος συμμετέχει στις συνεδρίες της
Επιτροπής χωρίς ψήφο.

(στ)

Τηρούνται πρακτικά των εργασιών κάθε συνεδρίας.
Κάθε μέλος που είναι παρόν στη συνεδρία μπορεί
να ζητήσει όπως οι απόψεις του, οι οποίες είναι
ουσιώδεις για λήψη απόφασης, καταχωρηθούν στα
πρακτικά.

(ζ)

Αντίγραφο των πρακτικών διανέμεται το
συντομότερο στα μέλη. Οποιαδήποτε παρατήρηση
επί των πρακτικών που έχουν διανεμηθεί
υποβάλλεται γραπτώς στον Πρόεδρο μέσα σε
πέντε εργάσιμες μέρες από την διανομή τους και
λαμβάνεται απόφαση κατά την επόμενη συνεδρία,
οπότε και επικυρώνονται τα πρακτικά. Αν δε γίνει
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οποιαδήποτε παρατήρηση εντός του καθορισθέντος
διαστήματος, τα πρακτικά θεωρείται ότι
επικυρώθηκαν.
(η)

Τα πρακτικά υπογράφονται, όταν επικυρωθούν από
τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και τηρούνται
σε ειδικό βιβλίο ή φάκελο πρακτικών.

(θ)

Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η
Επιτροπή μπορεί να ρυθμίσει τα της λειτουργίας
της.».

Τροποποίηση

5. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, από τον
ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:
«Υπηρεσία
Θήρας και
Πανίδας.».

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, από το ακόλουθο
νέο εδάφιο:
«(1) (α)

Προς υλοποίηση των σκοπών, οι οποίοι
καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3
του παρόντος Νόμου, ιδρύεται Υπηρεσία
Θήρας και Πανίδας.

(β)

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας στελεχώνεται
από προσωπικό του Ταμείου.
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(γ)

Η ηλικία αναγκαστικής αφυπηρέτησης
υπαλλήλου της Υπηρεσίας Θήρας και
Πανίδας, που συμπληρώνει το εξηκοστό
(60ο) έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την

101(Ι) του 2010. ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Ταμείου
Θήρας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010,
είναι η ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών:
Νοείται ότι για τη συνταξιοδότηση του
προσωπικού της Υπηρεσίας Θήρας και
Πανίδας, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι
97(Ι) του 1997 διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου.».
3(Ι) του 1998
77(Ι) του 1999
141(Ι) του 2001
69(Ι) του 2005
37(I) του 2010
94(Ι) του 2010.
(γ)

με την κατάργηση των εδαφίων (2) και (3) αυτού και την
αναρίθμηση των εδαφίων (4) και (5) αυτού, σε εδάφια (2) και (3),
αντίστοιχα και με την αναρίθμηση της αναφοράς στο εδάφιο (5)
του άρθρου 5, όπου αυτή απαντάται στο βασικό νόμο σε εδάφιο
(3) του άρθρου 5. και

(δ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, όπως αυτό έχει
αναριθμηθεί, των λέξεων «Πρόεδρο της Επιτροπής» (τρίτη
γραμμή) από τη λέξη «Προϊστάμενο».

Τροποποίηση του

6. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

άρθρου 11 του

σ’ αυτό μετά τις λέξεις «της Δημοκρατίας» (δεύτερη γραμμή) του

βασικού νόμου.

ακόλουθου κειμένου:
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«και το προσωπικό του Ταμείου εντάσσεται σε οποιοδήποτε άλλο
Υπουργείο ή ανεξάρτητη υπηρεσία, χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή
στους όρους υπηρεσίας του, νοουμένου ότι τα καθήκοντα τα οποία θα
εκτελεί δυνατό να διαφοροποιηθούν.».
Τροποποίηση

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το

του βασικού

άρθρο 12 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου και του πλαγιότιτλού

νόμου με την

του:

προσθήκη νέου
άρθρου.
«Εκπροσώπηση

13. Σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική

του Ταμείου σε

διαδικασία το Ταμείο εκπροσωπείται από τον

δικαστική/διοικητική

Υπουργό ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο

διαδικασία.

το οποίο εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό
προς το σκοπό αυτό.».

ΛΣΜ/ΤΚ/ΓΧ
23.01.051.057-2010

