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ACTION C.4 

Combating bird crime in the project areas 

DELIVERABLE: Minutes of the 2nd Consultation Committee 

meeting 

LIFE-FORBIRDS: Improving lowland forest habitats for Birds in Cyprus 
 

Project Data 

Project location Kavo Gkreko (CY3000005), Koshi - Pallourokampos (CY6000009), 
Stavrovouni – Potamos Panagias Stazousas (CY6000007)  

Project start date: 01/10/2014 

Project end date: 31/12/2017 

Total budget 978.718 €  

EC contribution: 489.359 € (50%) 

(%) of eligible costs 100%  

Beneficiary Data 

Name of Beneficiary Department of Forests, Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 

Contact person Mr Takis Tsintides 

Postal address Louki Akrita 26, 1414, Nicosia, Cyprus 

Telephone +357 22805501, +357 99 432686 

Fax: +357 22805542 

E-mail ttsintides@fd.moa.gov.cy   

Project Website http://www.lifeforbirds.eu 

 

Beneficiary responsible for implementation: 

Department of Forests 

 

 

 

 

with the support of all consortium members 



Πρακτικά 2ησ υνάντηςησ υμβουλευτικήσ Επιτροπήσ για αντιμετώπιςη τησ παγίδευςησ 

μζςα ςτα πλαίςια του ζργου LIFEFORBIRDS- 26 Ιουνίου 2015(ΔΡΑΗ C.4)  

Υπηρεςία Θήρασ & Πανίδασ-Υπουργείο Εςωτερικών  

 

Παρόντεσ 

Τ. Τςιντίδθσ - Τμιμα Δαςϊν 

Χ. Νικολάου - Τμιμα Δαςϊν 

Π. Δαμιανοφ- Γραμματζασ Ζνωςθσ Κοινοτιτων 

M.Χαραλαμπίδθσ- Πτθνολογικόσ Σφνδεςμοσ Κφπρου 

Τ. Σιαλισ- Πτθνολογικόσ Σφνδεςμοσ Κφπρου 

Ν. Στυλιανοφ - Πτθνολογικόσ Σφνδεςμοσ Κφπρου 

Τ. Χατηθγεωργίου -  Σφμβουλοσ Επικοινωνίασ OpinionAction 

Κ. Περικλζουσ - Φιλοδαςικόσ Σφνδεςμοσ Κφπρου 

Κ. Δθμθτρακόπουλοσ - Τμιμα Δαςϊν 

Π. Αναγιωτόσ - Υπθρεςία Θιρασ & Πανίδασ 

Π. Παναγίδθσ - Υπθρεςία Θιρασ & Πανίδασ 

Μ. Αντωνίου - Υπθρεςία Θιρασ & Πανίδασ 

Ν. Καςίνθσ - Υπθρεςία Θιρασ & Πανίδασ 

 

Απόντεσ 

Κυπριακι Ομοςπονδία Κυνθγίου  

Ομοςπονδία Περιβαλλοντικϊν Οργανϊςεων 

Παγκφπριοσ Σφνδεςμοσ Ξενοδόχων    

 

Η Συμβουλευτικι Επιτροπι δθμιουργικθκε μζςα ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ 

C4:«Combatingbirdcrimeintheprojectareas» ϊςτε να ςυνειςφζρει ςτθν αντιμετϊπιςθ και 

μετριαςμό τθσ παράνομθσ αυτισ δραςτθριότθτασ, ειδικά ςτισ περιοχζσ υλοποίθςθσ του 

ζργου LIFE FOR BIRDS. Η Επιτροπι ςυνεδριάηει περίπου κάκε ζξι  μινεσ. 



1. Παρουςίαςθ από το Λειτουργό Θιρασ & Πανίδασ Λάρνακασ Μ. Αντωνίου με τισ 

δράςεισ τθσ ΥΘΠ από τον Ιανουάριο μζχρι και τον Ιοφνιο 2015 ςχετικά με τθ 

πρόλθψθ και πάταξθ κάκε μορφισ λακροκθρίασ ςτισ  τρεισ   περιοχζσ του ζργου.  

Επίςθσ ζγινε αναφορά ςτθν ανακεϊρθςθ των απαγορευμζνων περιοχϊν κυνθγίου 

και ςε ζργα ανάπτυξθσ των βιοτόπων ςτισ περιοχζσ αυτζσ (χωρικι κατανομι 

υφιςτάμενων ποτίςτρων, ςπορϊν, ςυντιρθςθ πθγϊν,κ.α.).  Ακολοφκθςε ςυηιτθςθ 

και αντθλλάγθςαν απόψεισ και δόκθκαν διευκρινιςεισ για κζματα που προζκυψαν.  

Ειδικά υπιρξε ερϊτθμα από τον εκπρόςωπο του Πτθνολογικοφ Συνδζςμου Κφπρου 

T.Σιαλι ςχετικά με  το Στρατθγικό Σχζδιο αντιμετϊπιςθσ τθσ παγίδευςθσ όπωσ αυτό 

εγκρίκθκε πρόςφατα από το Υπουργικό Συμβοφλιο και πωσ οι νζεσ εξελίξεισ ςχετικά 

με αυτό που ςχετίηεται με τθν πρόνοια του «εναλλακτικοφ ςχεδιαςμοφ» 

αναμζνεται να επθρεάςουν τθ ςτρατθγικι για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ παγίδευςθσ 

του ςυγκεκριμζνου χρθματοδοτοφμενου ζργου LIFE.  Λειτουργοί τθσ ΥΘΠ 

απιντθςαν πωσ αυτό δεν αναμζνεται να επθρεάςει τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ 

για αντιμετϊπιςθ τθσ ςτο εν λόγω ζργο. 

 

2. Ο Διευκυντισ του Τμιματοσ Δαςϊν διερωτικθκε αν κα ζπρεπε όπωσ ναςυνταχκεί 

επιςτολι εκ μζρουσ του ζργου και προωκθκεί ςτα αρμόδια 

Υπουργεία/Τμιματα/Επιτροπζσ με τθν οποίανα εκφράηεται θ ανθςυχία και 

θδιαμαρτυρία ςχετικά με τθ νζα αυτι εξζλιξθ.  Αναφζρκθκε από το Λειτουργό τθσ 

ΥΘΠ Π. Αναγιωτό πωσ το κζμα κα ςυηθτθκεί ςτθ βουλι τθ Τετάρτθ 1/7/2015 και κα 

ιταν ορκότερο να μθν ςταλεί θ εν λόγω επιςτολι πριν από τθ ςυνεδρία τθσ 

αρμόδιασ κοινοβουλευτικισ Επιτροπισ αφοφ το επίμαχο κζμα μπορεί να 

διαφοροποιθκεί.  Στθ πρόταςθ του Διευκυντι ΤΔ ςυμφϊνθςαν όλοι πλθν των 

εκπροςϊπων τθσ ΥΘΠ. 

 

3. Μεταξφ άλλων αναφζρκθκαν και άλλεσ απειλζσ που αντιμετωπίηουν οι περιοχζσ 

αυτζσ (και όχι μόνο) και που δυνατό να επθρεάςουν το κακεςτϊσ διατιρθςθσ των 

ειδϊν και ειδικά το κζμα των ζντονων εκχερςϊςεων που παρουςιάςτθκαν το 

τελευταίο ζτοσ ςτισ περιοχζσ «Παναγία Στάηουςα» και «Κόςιθ Παλλουρόκαμπου».  

Το κζμα ςχετίηεται με τισ επιδοτιςεισ που δίνει πλζον ο ΚΟΑΠ από το 2014 ςτισ 

περιπτϊςεισ όπου δεν υπιρχαν καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ πριν το 2003 και γι’ αυτό 

πολλοί ςπεφδουν να εκμεταλλευτοφν αυτι τθν άρςθ του περιοριςμοφ.  Η ΥΘΠ με 

επιςτολι τθσ και παραςτάςεισ προσ τον ΚΟΑΠ προςπακεί να αντιμετωπίςει αυτό το 

πολφ αρνθτικό φαινόμενο.  Εάν υπάρχουν άλλεσ περιπτϊςεισ εκχερςϊςεων πζραν 

των περιοχϊν που ζχουν αναφερκεί κα πρζπει να ενθμερωκεί θ ΥΘΠ για τα 

περαιτζρω. 

 

4. Ακολοφκθςε θ παρουςίαςθ τθσ ςτρατθγικισ για αντιμετϊπιςθ τθσ παγίδευςθσαπό 

τθν επικοινωνιολόγο Τ. Χατηθγεωργίου όπου αναφζρκθκε εκτεταμζνα ςτισ τεχνικζσ 

και προςεγγίςεισ όςον αφορά τθ διάχυςθ, πλθροφόρθςθ, ενθμζρωςθ και κετικι 

επίδραςθ και μεταφορά μθνυμάτων προσ το ευρφ κοινό αλλά και ςυγκεκριμζνεσ 

ομάδεσ –ςτόχουσ.   Μεταξφ άλλων παρουςιάςτθκαν δείγματα κετικϊν μθνυμάτων 

(ςλόγκαν) που κα μποροφςαν να υιοκετθκοφν από το ζργο και να προωκθκοφν 

μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του, κλπ προσ το ευρφ κοινό. Ζγινε ανταλλαγι απόψεων και 



ςκζψεων για τθ δθμιουργία των κατάλλθλων μθνυμάτων και ςυμφωνικθκε όπωσ  

ςυγκροτθκεί μια πιο μικρι ομάδα για το ςκοπό αυτό και για να ςυηθτιςει τισ 

διάφορεσ ειςθγιςεισ. Ο κ. Τςιντίδθσ ανζφερε ότι χρειαηόμαςτε επειγόντωσ 4-5 

ςφντομα μθνφματα που να εξθγοφν ξεκάκαρα τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ θ 

παράνομθ παγίδευςθ προκαλεί ηθμιά, για χριςθ ςτα κιόςκια, ςτισ αφίςεσ, για 

αυτοκόλλθτα κτλ. Θα μποροφςε να τα ςυντάξει θ ΥΘΠ.  

 

5. Στο τζλοσ ζγινε  αναφορά από τθ Λειτουργό του Πτθνολογικοφ Συνδζςμου Ν. 

Στυλιανοφ ςχετικά με τισ ενζργειεσ του Συνδζςμου όςον αφορά τθν ενθμζρωςθ των 

παιδιϊν Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ και διαμοιράςτθκε ςτουσ παρευριςκόμενουσ 

ςχετικό ενθμερωτικό υλικό κακϊσ και αντίγραφο του Στρατθγικοφ Σχεδίου δράςθσ 

κατά τθσ παγίδευςθσ ςτθ Κφπρο (ςτα αγγλικά) όπωσ αυτό ετοιμάςτθκε από το 

Πτθνολογικό Σφνδεςμό  Κφπρου.   

 

6. Πριν τθ λιξθ τθσ ςυνάντθςθσ αναφζρκθκε πωσ θ επόμενθ ςυνάντθςθ κα γίνει περί 

τα τζλθ Δεκεμβρίου 2015 όπου και κα γίνει και μια αποτίμθςθ τθσ κφριασ περιόδου 

παγίδευςθσ του Φκινοπϊρου 2015.   


