
                       Project Partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliverable: Minutes of the 1st Consultation Committee Meeting 

Action C.4: Combating bird crime in the project areas 

LIFE13/NAT/CY/000176 “Improving lowland forest habitats for Birds in Cyprus” 

 

Constantinos Pericleous 

 

Nicosia, December 2014 



 
Πρακτικά 1ης Συνεδρίας Συμβουλευτικής Επιτροπής – Δράση C.4      LIFE-FORBIRDS LIFE13/NAT/CY/000176 

 
 

2 
 

ACTION C.4 

Combating bird crime in the project areas 

DELIVERABLE: Minutes of the 1st 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 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΔΡΑΣΗ C.4: 
LIFE-FORBIRDS - LIFE13 NAT/CY/000176) ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 19.12.2014 

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ 
 
 
 

Παρόντες 

 Τάκης Τσιντίδης, Διευθυντής Τμήματος Δασών 

 Ζαχαρίας Ιωαννίδης, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων 

 Νίκος Κασίνης, Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας  

 Μιχάλης Αντωνίου,  Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας 

 Πανίκος Παναγίδης,  Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας 

 Μηνάς Παπαδόπουλος, Τμήμα Δασών 

 Λοΐζος Κωνσταντίνου, Τμήμα Δασών 

 Κωνσταντίνος Παπασάββας, Τμήμα Δασών   

 Χάρης Νικολάου, Τμήμα Δασών   

 Μελής Χαραλαμπίδης, Πρόεδρος Πτηνολογικού Συνδέσμου  

 Τάσος Σιαλής, Πτηνολογικός Σύνδεσμος  

 Ειρήνη Αναστασιάδου, Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου 

 Τατιάνα Χατζηγεωργίου, Σύμβουλος Επικοινωνίας (Communication Expert)  

 Κωνσταντίνος Περικλέους, Γραμματέας Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου 
 
Απόντες 

- Κυνηγετική Ομοσπονδία Κύπρου 
- Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 

 

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν  και οι αποφάσεις που λήφθηκαν παρουσιάζονται πιο 

κάτω: 

1. Ο Τ. Τσιντίδης αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους έκανε μια συνοπτική 

παρουσίαση του έργου και επεξήγησε το ρόλο και την αποστολή της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής η οποία θα συνέρχεται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες. 

Τόνισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση στην παράνομη παγίδευση πουλιών (Bird crime, Δράση C4) η οποία 

μεταξύ άλλων περιοχών υπάρχει και στις περιοχές του έργου (Κάβο Γκρέκο, 

Σταυροβούνι και Κκόσιη). Επίσης ο Τ. Τσιντίδης ανέφερε πως στο μέλλον της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής θα προεδρεύει η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας η 

οποία και θα τις συγκαλεί στο εξής. Απλά κρίθηκε κατάλληλο, όπως η πρώτη 

συνεδρία συγκληθεί από το Τμήμα Δασών που έχει το συντονισμό του έργου.  

 

2. Οι Ν. Κασίνης και Μ. Αντωνίου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, έκαναν 

παρουσίαση σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση της παράνομης παγίδευσης 
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πουλιών που επικρατεί στην Κύπρο, (η παρουσίαση θα κοινοποιηθεί σε όλους 

τους συμμετέχοντες  από την Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας) και ειδικά στις 

περιοχές του έργου. Η παρουσίαση αποτελεί παραδοτέο του έργου και θα σταλεί 

σε CD σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

έργου η οποία άρχισε να στήνεται τώρα και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη 

λειτουργία πριν το τέλος Ιανουαρίου 2015. 

 

3. Οι πιο πάνω Λειτουργοί παρουσίασαν επίσης τη συχνότητα και ένταση των 

δραστηριοτήτων παράνομης παγίδευσης στις περιοχές του έργου και η Επιτροπή 

ενέκρινε το Πρόγραμμα Περιπολιών (Δράση C.4) κατά της παράνομης 

παγίδευσης, όπως ακριβώς προτείνεται στην εγκεκριμένη πρόταση του έργου. 

Συμφωνήθηκε ότι είναι σκόπιμο για ευνόητους λόγους, όπως οι ακριβείς 

ημερομηνίες διενέργειας των περιπολιών μην γνωστοποιηθούν σε κανένα, 

ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να τις πληροφορηθούν οι παράνομοι 

παγιδευτές.  

 

4. Μετά την παρουσίαση της Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας ακολούθησαν ερωτήσεις 

αλλά και τοποθετήσεις από τους συμμετέχοντες. Αναφέρθηκε ότι ο αριθμός 

αμπελοπουλιών που παγιδεύονται παράνομα στην Κύπρο κάθε χρόνο είναι 

περίπου ενάμιση εκατομμύριο  τον χρόνο. Ο αριθμός  αυξομειώνεται ανάλογα με 

τη μετανάστευση των πουλιών. 

5. Τοποθετήσεις  

- Ζ. Ιωαννίδης: Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων είναι πρόθυμος να 

διαθέσει αίθουσα ξενοδοχείου για εκδηλώσεις διαφώτισης και ενημέρωσης 

του κοινού. Επίσης στις ενημερωτικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του 

κοινού πρότεινε να υπάρχουν και δράσεις ενημέρωσης των τουριστών για τη 

δουλειά η οποία γίνεται από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά της παράνομης 

παγίδευσης πουλιών με σκοπό την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης του 

τουρισμού. Με το νέο πρόγραμμα LIFE – FORBIRDS ανέφερε ότι είναι 

αισιόδοξος για μια νέα προσέγγιση των κακώς εχόντων στο θέμα της 

παράνομης παγίδευσης πουλιών.   

- Ν. Κασίνης: Ανέφερε ότι θα μπορούσε να γίνεται επιτακτικός έλεγχος σε 

εστιατόρια και όσοι εστιάτορες έχουν στην κατοχή τους προστατευόμενα 

πτηνά να τους κατάσχεται η άδεια από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. 

- Π. Παναγίδης: Οι παράνομοι παγιδευτές πουλιών ανά επαρχία κατατάσσονται 

σε βαθμίδες. Υπάρχουν 30-50 μεγάλοι επαγγελματίες (εκ των οποίων 

ορισμένοι ανήκουν στον υπόκοσμο), 100-200 πιο μικροί (αλλά και πάλι 

επαγγελματίες)  και  200-300 (ερασιτέχνες). 
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- Μ.Χαραλαμπίδης: Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την καταπολέμηση της 

παράνομης παγίδευσης. 

- Τέλος αναφέρθηκε από διάφορους συμμετέχοντες ότι δυστυχώς όσο υπάρχει 

η ζήτηση θα υπάρχει και η προσφορά για οικονομικούς λόγους και επομένως 

αντικείμενο της εκστρατείας στο πλαίσιο του έργου πρέπει να είναι και αυτοί 

που αρέσκονται ή επιδιώκουν να καταναλώνουν τα παγιδευμένα πουλιά. 

Επίσης τονίστηκε η σημασία της διαφώτισης στα σχολεία η οποία πρέπει να 

γίνεται σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Ο κ. Τ. Σιαλής 

ανέφερε ότι γίνονται εκστρατείες από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο σε σχολεία 

της Λευκωσίας για ενημέρωση κατά της κατανάλωσης απαγορευμένων ειδών 

αλλά και στα σχολεία της Λάρνακας και ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου για 

ενημέρωση κατά της παγίδευσης απαγορευμένων ειδών. 

6. Ο Πρόεδρος ανέφερε τις δραστηριότητες επικοινωνίας του έργου και άλλες 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Συμβουλευτική Επιτροπή (Παράρτημα). 

Κάλεσε τους Σύμβουλους Επικοινωνίας να αρχίσουν να σκέφτονται πως θα 

ετοιμαστούν πρωτότυπα μηνύματα στις διάφορες πινακίδες, αφίσες και άλλο 

ενημερωτικό υλικό του έργου. Πρόσθεσε ότι η προσέγγισή μας πρέπει να είναι 

μεν επί της ουσίας αλλά θα πρέπει επίσης να είναι προσεγμένη ώστε να μην 

δημιουργεί ανεπιθύμητες αντιδράσεις και τα μηνύματα να είναι πιο αποδεκτά από 

τους στόχους της διαφώτισης. Αναφέρθηκε στη σημασία της ταινίας που θα 

ετοιμαστεί και στην ιστοσελίδα του έργου. 

7. Τέλος συμφωνήθηκε ότι η δεύτερη συνάντηση της Επιτροπής θα γίνει το Μάιο ή 

τον Ιούνιο του 2015 αλλά θα υπάρξει συνεχής επικοινωνία με τα μέλη με άλλους 

τρόπους όπως η ηλεκτρονική αλληλογραφία διότι εν τω μεταξύ μέχρι το Μάιο του 

2015 θα πρέπει να ετοιμαστεί και να εγκριθεί η Στρατηγική Επικοινωνίας του 

έργου από τους Συμβούλους.  

8. Κλείνοντας, κάλεσε την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας όπως έλθει σε συνεννόηση 

με τους Φορείς που δεν συμμετείχαν στην πρώτη συνεδρία, ώστε να επιτευχθεί η 

συμμετοχής τους. 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 


