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104(Ι)/2014 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

AΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 EΩΣ 2014    

  

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 
152(Ι) του 2003 

256(Ι) του 2004 

81(Ι) του 2005 

151(Ι) του 2006 

15(Ι) του 2008 

5(Ι) του 2009 

129(Ι) του 2012 

52(Ι) του 2014. 

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

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός)   

(Αρ. 2) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 

Νόμους του 2003 έως 2014 (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 Διαχείρισης Άγριων 

Πτηνών και Θηραμάτων Νόμοι του 2003 έως (Αρ. 2) του 2014. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου.  

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και 

του ορισμού του: 

  

 «“κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγιού με παραπληγία” σημαίνει 

τον κάτοχο ανανεωμένης άδειας κυνηγιού, που παρουσιάζει 

μηδενική ή σχεδόν μηδενική κίνηση και στα δύο κάτω άκρα ή/και 

σοβαρή διαταραχή της αισθητικότητας και των δύο κάτω άκρων, 

λόγω εκ γενετής πάθησης, ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά 

αναγκαία τη συνεχή και μόνιμη χρήση τροχοκαθίσματος για τη 

διακίνησή του·». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

3. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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του βασικού 

νόμου. 

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τον 

αριθμό «11» (πέμπτη γραμμή), του σημείου του κόμματος 

και της φράσης «, καθώς και του εδαφίου (1) του άρθρου 

52,»· και 

 

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τον 

αριθμό «11,» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «καθώς και του 

εδαφίου (1) του άρθρου 52,». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 27 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως:  

 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): 

   

  «(γ) καθορίζει τις ώρες κατά τις οποίες μπορεί να διεξάγεται 

το κυνήγι θηραμάτων και το τέλος ανά κυνηγό για τις 

επιπρόσθετες κυνηγετικές εξορμήσεις πέραν των 

βασικών εξορμήσεων που καθορίζονται στο 

διάταγμα·»· 

    

  (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο (ε): 

    

  «(ε) αναφέρει τα είδη θηράματος, τον ανώτατο αριθμό 

θηραμάτων, την περιοχή και την περίοδο, κατά τη 

διάρκεια της οποίας επιτρέπεται ο πυροβολισμός, η 

σύλληψη ή η καταδίωξή τους, την περιοχή και την 

περίοδο που το κυνήγι επιτρέπεται με τη συνοδεία 

κυνηγετικού σκύλου, τις ικανότητες που πρέπει να 
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διαθέτει ο σκύλος ως συνοδός για συγκεκριμένα είδη 

κυνηγιού, καθώς και το τέλος για τη χρησιμοποίηση 

σκύλου ως συνοδού για συγκεκριμένα είδη κυνηγιού:  

    

        Νοείται ότι, θήραμα που θηρεύεται από κάτοχο 

άδειας κυνηγιού πρέπει να θανατώνεται άμεσα, ώστε 

να αποφεύγεται η περαιτέρω ταλαιπωρία του·»· και 

   

  (γ) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ζ) αυτού 

της άνω τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, 

αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

   

                «Νοείται ότι απαγορεύεται η ελεύθερη ή με επιτήρηση 

κυκλοφορία σκύλων σε περιοχές εκτός των πιο πάνω 

περιοχών·». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 37 

του βασικού 

νόμου.  

5. Η παράγραφος (β) του άρθρου 37 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): 

  

  

113(Ι) του 2004 

91(Ι) του 2005 

56(Ι) του 2007 

32(Ι) του 2011 

178(Ι) του 2011 

7(Ι) του 2013. 

«(β) έχει καταδικαστεί για αδίκημα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου, των περί 

Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων 

Νόμων του 2004 έως 2013, του Game and 

Wild Birds Ordinance 2008 ή/και του 

Firearms and Other Weapons Ordinance 

2009, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται, δεν έχει παρακολουθήσει τα 

επιμορφωτικά μαθήματα και δεν έχει επιτύχει 

στις αντίστοιχες εξετάσεις,». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 52 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση 

του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε εδάφιο (1) και με την 

προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδάφιου (2): 

   

 «(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται σε κάτοχο 

ανανεωμένης άδειας κυνηγιού με παραπληγία, του οποίου η εν 

λόγω άδεια το επιτρέπει υπό τους όρους που ρητώς καθορίζονται 

σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της άδειας: 

  

         Νοείται ότι ο κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγιού με 

παραπληγία συνοδεύεται μόνο από πρόσωπα στα οποία δεν έχει 

χορηγηθεί ή ανανεωθεί άδεια κυνηγιού.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 80 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 80 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης 

«της παραγράφου (δ)» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση «των 

παραγράφων (β) και (δ)»· 

 

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «θηροφύλακας» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ή 

μέλος της αστυνομικής δύναμης» και με την αντικατάσταση 

από αυτό των λέξεων «της παραγράφου (δ)» (έκτη γραμμή), 

με τη φράση «των παραγράφων (β) και (δ)»· και 

 

 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (5Α):  

  

  «(5Α) Μέλος της αστυνομικής δύναμης, το οποίο εφαρμόζει 
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τις διατάξεις του εδαφίου (5), ενημερώνει γραπτώς τον 

προϊστάμενο.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 81 

του βασικού 

νόμου. 

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 81 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη σ’ αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «προϊστάμενος» 

(πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή μέλος της αστυνομικής δύναμης». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 84 

του βασικού 

νόμου. 

9. Η παράγραφος (δ) του άρθρου 84 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτήν της λέξης 

«δεκαπέντε» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «τριάντα». 

   

Τροποποίηση του 

Παραρτήματος ΧΙ 

του βασικού 

νόμου. 

10. Το Παράρτημα ΧΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το σημείο 13 αυτού, του ακόλουθου νέου 

σημείου 13Α: 

 

                                « 13Α.  Χρήση προβολέων, 

καθρεφτών και άλλων 

εκτυφλωτικών μέσων 

€200 44(1)(β) 2 

  

 ». 

 

 

 

 

 

 


