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Project  Partners 



ACTION C.4 

Combating bird crime in the project areas 

DELIVERABLE: Minutes of the 3rd 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, Rural Development 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 3ης Συνάντησης Συμβουλευτικής Επιτροπής για αντιμετώπιση της παγίδευσης 

μέσα στα πλαίσια του έργου LIFE FORBIRDS – 18 Δεκεμβρίου 2015 

Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας-Υπουργείο Εσωτερικών  

 

Παρόντες 

Τ. Τσιντίδης - Τμήμα Δασών 

Ν. Κασίνης - Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας 

M. Χαραλαμπίδης- Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου 

Π. Αναγιωτός - Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας 

Μ. Αντωνίου - Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας 

Χ. Νικολάου - Τμήμα Δασών 

Ζ. Ιωαννίδης -Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων    

Τ. Σιαλής- Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου 

Άννα Ευγενίου -  Σύμβουλος Επικοινωνίας OpinionAction 

Κ. Κουναμάς – Πανεπιστήμιο Frederick 

Κ. Περικλέους - Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου 

Κ. Δημητρακόπουλος - Τμήμα Δασών 

 

Απόντες 

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου 

Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης άγριας  Ζωής 

Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 

 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συστάθηκε μέσα στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης C4: 

«Combating bird crime in the project areas» ώστε να συμβάλει στην αντιμετώπιση και 

μετριασμό της παράνομης αυτής δραστηριότητας, ειδικά στις περιοχές υλοποίησης του 

έργου LIFE FORBIRDS. Η Επιτροπή συνεδριάζει περίπου κάθε 6 μήνες. Κατά τη συνάντηση 

που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Εσωτερικών την Παρασκευή 18/12/2015 αναφέρθηκαν τα 

πιο κάτω: 



1. Έγινε εκτενής παρουσίαση (30 λεπτών) από τον Επαρχιακό  Λειτουργό Υπηρεσίας 

Θήρας & Πανίδας Λάρνακας Μ. Αντωνίου με τις δράσεις της ΥΘΠ από τον Ιούλιο 

μέχρι και τον Δεκέμβριο 2015 σχετικά με τη πρόληψη και πάταξη κάθε μορφής 

λαθροθηρίας στις 3 περιοχές του έργου.  Παρουσιάστηκαν οι υποθέσεις 

λαθροθηρίας που καταγγέλθηκαν συνολικά και ανά περιοχή.  Έγινε αναφορά στις 

διάφορες μορφές παρανομίας που καταγγέλθηκαν.  Επίσης έγινε αναφορά στην 

αναθεώρηση των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου στις περιοχές αυτές 

(επέκταση απαγορευμένης σε περιοχή του Αβδελλερού), σε έργα ανάπτυξης των 

βιοτόπων στις περιοχές αυτές (χωρική κατανομή υφιστάμενων ποτίστρων, σπορών, 

συντήρηση πηγών,κ.α.).   

2. Έγινε αναφορά στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων για το επόμενο 

εξάμηνο. Έγινε συγκεκριμένη αναφορά στις πρώτες επαφές που έγιναν με Δημοτικά 

Σχολεία, που βρίσκονται κοντά στις 3 ΖΕΠ του έργου (Παραλίμνι, Αγ. Νάπα, 

Αραδίππου, Τρούλοι, Πυργά, κ.α.), για παρουσιάσεις στα σχολειά, σχετικές με τη 

προστασία των πουλιών και το έργο, κ.α. 

3. Ο ΚΔ (Τμήμα Δασών) έκανε μια σύντομη αναφορά στις υπόλοιπες δράσεις του 

έργου που υλοποιούνται από το ΤΔ. 

4. Ακολούθησε συζήτηση και αντηλλάγησαν απόψεις και δόθηκαν διευκρινήσεις για 

θέματα που παρουσιάστηκαν. 

5. Αργότερα έγινε παρουσίαση των 2 τηλεοπτικών σποτ που έχουν ετοιμαστεί για την 

ΥΘΠ, μέσα στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης Ε4.  Τα τηλεοπτικά σποτ πήραν 

θετικά σχόλια από την Επιτροπή και ακολούθησε συζήτηση για την πιο 

αποτελεσματική διάχυση τους. Ο ΝΚ ανέφερε ότι έχει γίνει μια ανεπίσημη επαφή 

με το ΡΙΚ για δωρεάν προβολή τους μέσα στα πλαίσια κοινωνικής προσφοράς, 

αναμένεται όμως η τελική έγκριση τους από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη τελική 

διευθέτηση όσον αφορά τη μετάδοση τους.   

6. Ο ΚΚ (πανεπιστήμιο Frederick) ανέφερε ότι σε περίπτωση προβολής των σποτ μια 

φορά τη μέρα τότε η μετάδοση τους 4-5 φορές /βδομάδα δεν θα έχει σημαντική 

επίδραση στη κοινή γνώμη.  Τα σποτ θα πρέπει να επαναλαμβάνονται κατά τη 

διάρκεια της μέρας για να έχουν επίδραση. 

7. Η ΑΕ (εκπρόσωπος της Opinion Action) εισηγήθηκε ότι μπορεί να ετοιμαστεί ένα 

MediaPlan από μέρους τους ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η διάχυση των σποτ.  

Επίσης ανέφερε ότι αυτά θα μπορούσαν να προωθηθούν και μέσω ηλεκτρονικών 

ιστοσελίδων. 

8. Το πρόσφατο συμβάν με την ανάρτηση σχετικής φωτογραφίας από βουλευτή 

Αμμοχώστου σχετική με τα αμπελοπούλια ηγέρθη από τους εκπροσώπους του 

Πτηνολογικού Συνδέσμου και αναφέρθηκε ότι δεν βοηθά στη προσπάθεια για 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της παγίδευσης.   

9. Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών πρότεινε όπως: 

(α). Ετοιμαστεί άρθρο για τη παράνομη παγίδευση από τους εταίρους του έργου και 

δημοσιευτεί στα ΜΜΕ, όπως επίσης και τη συμμετοχή εκπροσώπων των εταίρων του έργου 

σε τηλεοπτική εκπομπή σχετικά με την παγίδευση. 

(β). Ετοιμαστεί φυλλάδιο το οποίο συνοπτικά θα αναφέρεται στην παράνομη παγίδευση 

και να γίνει διανομή του σε κοινότητες/Δήμους πλησίον των 3 περιοχών του έργου. 



(γ). Εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας και εγκατάστασης γιγαντοαφίσας σχετικής με την 

παγίδευση και τοποθέτησής της δίπλα από τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας -Λευκωσίας 

(εντός του κρατικού δάσους Κόσιης και ΖΕΠ). 

(δ). Το Τμήμα Δασών θα εξετάσει τις εξοικονομήσεις που υπάρχουν σε πιστώσεις από άλλες 

δράσεις για μεταφορά τους σε δράσεις κατά της παράνομης παγίδευσης, 

περιλαμβανομένης και της προβολής των σποτ από την τηλεόραση, που προκαταρκτικά 

φαίνεται ότι θα υπερβαίνουν τις €5.000. 

10. Πριν τη λήξη της συνάντησης αναφέρθηκε πως η επόμενη συνάντηση θα γίνει περί 

τα τέλη Ιουνίου 2016 όπου και θα γίνει και μια αποτίμηση της χειμερινής κυρίως 

περιόδου παγίδευσης του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016.   


