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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 7ης Συνάντησης Συμβουλευτικής Επιτροπής για αντιμετώπιση της παγίδευσης
μέσα στα πλαίσια του έργου LIFEFORBIRDS–14 Δεκεμβρίου 2017
Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας-Υπουργείο Εσωτερικών

Παρόντες
Ν. Κασίνης - Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας
Π. Αναγιωτός - Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας
T.Σιαλής- Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
Χ. Νικολάου - Τμήμα Δασών
Ματίνα Ζησιάδου - 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
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων

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 την 7η και
τελευταία συνάντηση, που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Εσωτερικών την Πέμπτη 14/12/2017
αναφέρθηκαν τα πιο κάτω:
1. Έγινε παρουσίαση από τον Αν. Λειτουργό Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας Ν.
Κασίνη με τις δράσεις της ΥΘΠ καθ ‘ όλη τη διάρκεια του έργου που ολοκληρώνεται
το Δεκέμβριο 2017, σχετικά με την πρόληψη και πάταξη κάθε μορφής λαθροθηρίας
στις 3 περιοχές ΖΕΠ του έργου. Παρουσιάστηκαν οι υποθέσεις λαθροθηρίας που
καταγγέλθηκαν συνολικά και ανά περιοχή για από το 2014. Έγινε αναφορά στις

διάφορες μορφές παρανομίας που καταγγέλθηκαν και τις τάσεις όσον αφορά τις
καταγγελίες ανά περιοχή (η παρουσίαση δόθηκε στους παρευρισκόμενους).
2. Έγινε συγκεκριμένη αναφορά στις παρουσιάσεις που έγιναν το 2ο εξάμηνο του
2017 στο Γ' Δημ. Σχολείο Παραλιμνίου (1/12/2017) από την ΥΘΠ (επιτόπου
επίσκεψη στο Κάβο Γκρέκο (Στ Τάξη) και παρουσίαση των δράσεων και υποδομών
του.
Ο λειτουργός της ΥΘΠ Π. Αναγιωτός επεξήγησε τις πρόσφατες αλλαγές που έγιναν με τη
τροποποίηση του Περί Προστασίας και Αναπτύξεως θηραμάτων και αγρίων πτηνών Νόμου
152(Ι) 2003-2017 και κυρίως του Άρθρου 80. Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση δίνεται η
δυνατότητα για εξώδικη ρύθμιση όλων των αδικημάτων της παρούσας νομοθεσίας.
Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου καταγγέλθηκαν 52
υποθέσεις κατά τους μήνες Ιούλιο – Δεκέμβριο 2017 με συνολικό πρόστιμο που ανέρχεται
στις 132000 περίπου ευρώ. Τα πιο πάνω έχουν μειώσει σημαντικά το ποσοστό παγίδευσης
τη φθινοπωρινή περίοδο 2017.
3. Ακολούθησε συζήτηση και αντηλλάγησαν απόψεις και δόθηκαν διευκρινήσεις για
θέματα που παρουσιάστηκαν. Ο εκπρόσωπος του Πτηνολογικού Συνδέσμου
Τ.Σιαλής ζήτησε διευκρινήσεις για τη διαφοροποίηση των ποινών μεταξύ
θηραμάτων που παγιδεύονται και αμπελοπουλιών ενώ σημείωσε ότι ο
Πτηνολογικός Σύνδεσμος θεωρεί ότι έχει μειωθεί η παγίδευση το φθινόπωρο του
2017, κυρίως λόγω των σχετικών μεγάλων εξωδίκων που έχουν δοθεί. Εξέφρασε
παράλληλα την ανησυχία του για μείωση των ποινών από τη βουλή το 2018 κάτι
που θα είναι καταστροφικό.
4.

Η Μ. Ζησιάδου (εκπρόσωπος της OpinionAction) εισηγήθηκε συνοπτικά τα εξής:

I. Διασφάλιση της συνέχισης του έργου και εντατικοποίηση των δράσεων ενημέρωσης σε
όλα τα επίπεδα (σχολεία/φορείς/ τοπική αυτοδιοίκηση κτλ).
II. Εκτέλεση στοχευμένων δράσεων και επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ.
Σύνδεσμος Κυνηγών). Ανάφερε ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε να τους φέρουμε στο
τραπέζι και να διαβουλευτούμε μαζί τους με στόχο να έχουμε μία κατάσταση που θα είναι
επωφελής για όλους.
III. Ειδικότερες δράσεις για το ευρύ κοινό (πέραν των σχολείων).
ΙV. Περισσότερη διαφήμιση στα social media με στόχο τη διάχυση του μηνύματος που
θέλουμε να περάσουμε στους νέους (και δη τους νέους κυνηγούς).
5. Πριν τη λήξη της συνάντησης αναφέρθηκε πως δράσεις πρόληψης /πάταξης και
διαφώτισης σε σχέση με τη παγίδευση θα συνεχιστούν και μετά από το τέλος του
έργου, κάτι που θα περιληφθεί και στο After LIFE plan.

9/1/2018

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ σε μαθητές Δημοτικής εκπαίδευσης

ΗΜΕΡΙΔΕΣ στα πλαίσια του έργου

Μ.Α

6. Τροποποίηση Νομοθεσίας

5.Αναθεώρηση απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου εντός των τριών περιοχών του έργου

4. ΠΑΤΑΞΗ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑΣ στις περιοχές δράσης

3.

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης σε περιοχές του έργουενημέρωση και Διαγωνισμοί Πτηνοπαρατήρησης

1.

Δραστηριότητες Υπηρεσίας Θήρας και
Πανίδας στις περιοχές δράσης

Μιχάλης Αντωνίου, Λειτουργός Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2017

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ LIFE FOR BIRDS

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2014 -2017

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ
ΔΑΣ

LIFE 13 NAT/CY/000176

LIFE FOR BIRDS

Μ.Α

¾14 Οκτωβρίου 2016 - Δημοτικό Σχολείο
Σωτήρας Επ. Αμμοχώστου (60 μαθητές )

¾ 26 Φεβρουαρίου 2016 – Δημοτικό
Σχολείο Δροσιάς Λάρνακας – τέσσερις
τάξεις Πέμπτης Δημοτικού (90 μαθητές ) και
μία τάξη Έκτης Δημοτικού (25 μαθητές) σύνολο 115 μαθητές .

¾ 25 Φεβρουαρίου 2016 – Δημοτικό
Σχολείο Σωτήρας – 60 μαθητές Πέμπτης
Δημοτικού.

¾ 19 Φεβρουαρίου 2016 – Δημοτικό
Σχολείο Παραλιμνίου (4ο Παραλιμνίου) – 60
μαθητές Τετάρτης Δημοτικού και 60 μαθητέςς
Πέμπτης Δημοτικού.

μαθητές

295

2016

1. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μ.Α

Γενικό σύνολο 579 μαθητές σε 6 σχολεία κατά τα έτη 2016 -2017

1. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

και 30 μαθητές

Μ.Α

284

2017

μαθητές

1. Διαλέξεις σε μαθητές Δημοτικής εκπαίδευσης

Μ.Α

¾01 Δεκεμβρίου 2017 3ο Δημοτικό
Παραλιμνίου – 40 μαθητές

¾09 Ιουνίου 2017 Δημοτικό Σχολείο
Ορόκλινης – 64 μαθητές 5ης και 6ης
Δημοτικού. Διαγωνισμός Πτηνοπαρατήρησης

¾01 Ιουνίου 2017 Δημοτικό Σχολείο
Δρομολαξιάς – 54 μαθητές 5ης Δημοτικού.

¾ 03 Μαίου 2017 – Δημοτικό Σχολείο
Ορόκλινης – 62 μαθητές 4ης και 5ης
Δημοτικού. Διαγωνισμός Πτηνοπαρατήρησης

Αραδίππου – 34 μαθητές
2ας Γυμνασίου.

1ης

¾ 30 Ιανουαρίου 2017 – Γυμνάσιο

1. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μ.Α

¾Ο συνολικός αριθμός των
μαθητών ήταν περίπου 60
(3 τάξεις των 20 μαθητών).

¾ 16 Μαΐου 2016 - εκδρομή
Δημοτικού σχολείου Παραλιμνίου
στην περιοχή του Καβο Γκρέκο

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης σε περιοχές του έργουενημέρωση και Διαγωνισμός Πτηνοπαρατήρησης

Μ.Α

¾Ο συνολικός αριθμός των μαθητών ήταν περίπου 65
(3 τάξεις των 20 μαθητών).

¾ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 - εκδρομή Δημοτικού σχολείου
Σωτήρας στην περιοχή του Καβο Γκρέκο

5 εκπαιδευτικές εκδρομές και
διαγωνισμοί πτηνοπαρατήρησης

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης σε περιοχές του έργουενημέρωση και Διαγωνισμός Πτηνοπαρατήρησης

Μ.Α

¾ 9 Ιουνίου 2017 περίπου 60 μαθητές Πέμπτης και
Έκτης (3 τάξεις των 20 μαθητών).

¾ 16 Μαΐου 2017εκδρομή
Δημοτικού σχολείου Ορόκλινης
στην περιοχή της Ορόκλινης
¾περίπου 60 μαθητές Τετάρτης και
Πέμπτης Δημοτικού
(3 τάξεις των 20 μαθητών).

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης σε περιοχές του έργουενημέρωση και Διαγωνισμός Πτηνοπαρατήρησης

Μ.Α

¾03 Μαίου 2017 Δημοτικό Σχολείο Ορόκλινης
¾συνολικός αριθμός των μαθητών ήταν περίπου 80
(4 τάξεις των 20 μαθητών).
¾ Διαγωνισμός Πτηνοπαρατήρησης

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης σε περιοχές του έργουενημέρωση και Διαγωνισμός Πτηνοπαρατήρησης

Μ.Α

¾Η παράνομη Παγίδευση
Μεταναστευτικών Πτηνών και οι
Προσπάθειες Αντιμετώπισης της.

¾ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την
Προστασία των Πουλιών και η Αντίστοιχη
Κυπριακή Νομοθεσία 152(Ι) /2003

Δύο παρουσιάσεις από την Υπηρεσία
θήρας και Πανίδας

¾Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ.

¾ 29 Μαΐου 2017

3. Διεξαγωγή ΗΜΕΡΙΔΩΝ στα πλαίσια του έργου με θέμα
« Βελτίωση Πεδινών Δασικών βιοτόπων στην Κύπρο»

Μ.Α

¾Η παράνομη Παγίδευση
Μεταναστευτικών Πτηνών και οι
Προσπάθειες Αντιμετώπισης της.

¾ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την
Προστασία των Πουλιών και η Αντίστοιχη
Κυπριακή Νομοθεσία 152(Ι) /2003

¾ Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του
Δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο
Δ

Τρεις παρουσιάσεις από την Υπηρεσία
Τ
θήρας και Πανίδας
θ

¾Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
¾
κ
και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας.

¾ 19 Απριλίου 2016

3. Διεξαγωγή ΗΜΕΡΙΔΩΝ στα πλαίσια του έργου με θέμα
« Βελτίωση Πεδινών Δασικών βιοτόπων στην Κύπρο»

• ενίσχυση περιπολιών στη περιοχή Καβο Γκρέκο
όπου παρατηρείται έντονα παράνομη εξάσκηση
σκύλων και παρενόχληση της αναπαραγωγής των
πτηνών.

Από τις αρχές Δεκέμβριου
μέχρι τέλη Φεβρουαρίου

Από αρχές Μαρτίου – μέχρι
αρχές Ιουνίου

Μ.Α

¾ Μηδενισμός της παράνομης δηλητηρίασης αρπακτικών στην
περιοχή Κόσιη Παλουρόκαμπος εν σχέση με το 2012 και 2013
που εντοπίσθηκαν 9 δηλητηριασμένα αρπακτικά.

¾ Μηδενισμός της παράνομης εκπαίδευσης σκύλων στην
περιοχή Κάβο Γκρέκο

¾ Η παράνομη παγίδευση κατά τους μήνες του ΧΕΙΜΩΝΑ στις
τρεις περιοχές ήταν σχετικά σε αρκετά χαμηλά επίπεδα

¾ Η παράνομη δραστηριότητα κατά την περίοδο της ΑΝΟΙΞΗΣ
και τα τρία έτη του προγράμματος ήταν μηδαμινή.

¾ Μείωση υποθέσεων και γενικά παράνομης δραστηριότητας
κατά τη διάρκεια των ετών του έργου στις τρεις περιοχές
προφανώς και λόγο της εντατικοποίησης των περιπόλων.

Γενικά Συμπεράσματα

4. ΠΑΤΑΞΗ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑΣ στις περιοχές δράσης

Μ.Α

• Ενίσχυση περιπολιών στην περιοχή Στάζουσας
Πυργών όπου παρατηρείται λαθροκυνήγι με τη
χρήση ηχοπαράγωγικών συσκευών για τσίχλες
(Turdus philomelos και άλλα είδη του γένους
Turdus).
• Περιπολίες κυρίως στην περιοχή Κόσιη –
Παλλουρόκαμπο (και γύρω από αυτές) για
παράνομη παγίδευση τσίχλων με χρήση δικτύων.

Από τα τέλη Αυγούστου μέχρι
τέλη Οκτωβρίου έκαστου
έτους

• ενίσχυση περιπόλων με Ιδιάιτερη έμφαση στην
παγίδευση αμπελοπουλιών (είδος Sylvia
atricapilla)
• Ιδιαίτερα έντονη η χρήση παράνομων μη
επιλεκτικών μέσων σύλληψης στις περιοχές Καβο
Γκρέκο και Κόσιη –Παλλουρόκαμπο (και γύρω από
αυτές) .

Ενίσχυση περιπόλων στις περιοχές ανάλογα με της εποχή

4. ΠΑΤΑΞΗ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑΣ στις περιοχές δράσης

ΠΥΡΓΑ
ΣΤΑΖΟΥΣΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Μ.Α

Μ.Α

ΚΑΤΑΣΧΕΘ
ΕΝΤΑ (εκτός
υποθέσεων)

ΑΛΛΟ

ΕΞΩΔΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
ΕΞΩΔΙΚΑ
ΣΚΥΛΩΝ
ΔΙΚΤΥΑ/ΞΟ
ΒΕΡΓΑ
ΛΑΘΡΟΘΗΡ
ΙΑ

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΣΤΑ
ΤΙΚΑ

6 δίκτυα , 2 ηχ.
Συσκευές , 112
ξόβεργα

3 δίκτυα , 25
ξόβεργα 1
ηχ.συσκευή

1

16 δίκτυα, 306
ξόβεργα, ηχ.
Συσκευές 4, δόκο
5, πτηνά
θανατωμένα 210,
φυσίγγια 43,
φονευμένοι λαγοί
3, τσάκρες 16

6

3

1

0

7

2

0

2

2

2016

2 (απλήρωτα
εξώδικα)

0

0

0

3

18

2015

0

5

(ΟΚΤ/ΝΟΕ/ΔΕΚ)

2014

Όπως φαίνεται και από τον πιο κάτω πίνακα αισθητή ήταν η
μείωση των υποθέσεων παράνομης παγίδευσης στην περιοχή
της Στάζουσας – Πυργών αφού από το 2015 μέχρι το 2017 η
μείωση αγγίζει το 16,66 %

ΠΥΡΓΑ- ΣΤΑΖΟΥΣΑ

0

0

1

2

0

2

3

2017

αισθητή
μείωση των
υποθέσεων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΟΣΙΗ – ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΚΟΣΙΗ
ΠΑΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

2014

0

169 ξόβεργα, 1
ηχοπαραγ.
Συσκευή, 7
σιδερποπαγίδες
, κατοχή 17
άγριων πτηνών
(σγαρτήλια)

53 ξόβεργα,
ηχοπαρ.
Συσκευές 1,
δοκό 1,
φυσίγγια 73,

0

ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤ
Α
(εκτός
υποθέσεων)
Μ.Α

Μ.Α

0

0

1 (απλήρωτο
εξώδικο)

2

ΑΛΛΟ

0

1

2

0

2

4

2017

1

ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ

1

1

5

2

2016

2 αρπακτικά πτηνά (1
αετοβαρβακινα και 1
κοινή βαρβακίνα)
βρέθηκαν
δηλητηριασμένα.

1

0

1

2

0

3

2015

0

3

(ΟΚΤ/ΝΟΕ/ΔΕΚ)

ΔΙΚΤΥΑ/ΞΟΒΕΡΓ
Α

ΕΞΩΔΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
ΕΞΩΔΙΚΑ
ΣΚΥΛΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Στην περιοχή της Κόσιης – Παλλουρόκαμπου παρέμεινε σχετικά
σταθερός ο αριθμός υποθέσεων με σημαντικό τον εκμηδενισμό του
φαινομένου δηλητηρίασης αρπακτικών πτηνών οφειλόμενη στην
εντατικοποίηση των περιπόλων στα πλαίσια του προγράμματος .

σταθερός σχετικά
ο αριθμός
υποθέσεων.
εκμηδενισμός του
φαινομένου
δηλητηρίασης
αρπακτικών
πτηνών
οφειλόμενη στην
εντατικοποίηση
των περιπόλων
στα πλαίσια του
προγράμματος .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ

2014

Μ.Α

Μ.Α

ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝ
ΤΑ (εκτός
υποθέσεων)

11 ξόβεργα

0

2

ΑΛΛΟ

ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ

6

ΕΞΩΔΙΚΑ
ΣΚΥΛΩΝ

2

0

ΔΙΚΤΥΑ/ΞΟΒΕΡ
ΓΑ

4

ΕΞΩΔΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ

(ΟΚΤ/ΝΟΕ/ΔΕΚ)

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

271
ξόβεργα,
ηχοπαραγ.
Συσκευές 1

0

0

2

1

0

2

2015

0

0

0

1

0

1

1

2016

Στην περιοχή Κάβο Γκρέκο παρατηρήθηκε μια εξαιρετικά σημαντική
μείωση των υποθέσεων λαθροθηρίας αλλά και κυρίως της
παράνομης εκπαίδευσης σκύλων λόγο της έντονης περιπολίας
και των έργων στα πλαίσια του προγράμματος LIFE for Birds

ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ

0

0

0

1

0

0

1

2017

Εξαιρετικά
σημαντική μείωση
των υποθέσεων
λαθροθηρίας αλλά
και κυρίως της
παράνομης
εκπαίδευσης
σκύλων στην
περιοχή Καβο
Γκρέκο λόγο της
έντονης περιπολίας
και των έργων στα
πλαίσια του
προγράμματος LIFE
for Birds

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

937

3721

ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ

ΚΟΣΙΗ
ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

Κοσιη –
Απ. περιοχή κυνηγίου
526/3721 εκτάρια =
Μ.Α
14% έγινε 22 %

Κάβο Γκρέκο- Απ.
περιοχή κυνηγίου
457/937 εκτάρια =
48%

1746

ΣΤΑΖΟΥΣΑ
Σ
ΠΥΡΓΑ

Μ.Α

Ολική έκταση ΖΕΠ
(εκτάρια)

ΠΕΡΙΟΧΗ

Β. από 14 % σε 22% στην περιοχή Κόσιη – Παλουρόκαμπος.

Α. από 16% σε 21 % στη περιοχή Στάζουσα – Πυργά

Έγινε μελέτη και επέκταση των απαγορευμένων περιοχών
κυνηγίου κατά τα έτη 2015 – 2016 μέσα στα όρια των
περιοχών δράσης του προγράμματος με αύξηση των
ποσοστών της απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου

14%- αύξηση σε 22 %

48%

16% αύξηση σε 21%

Ποσοστό
απαγορευμένης

Επεκτάσεις
απαγορευμένων κατά
το 2015 και 2016

ΣτάζουσαΑπ. περιοχή κυνηγίου
273/1746 εκτάρια =
16% - 21 %

526 σε 818

457

273 σε 366

Έκταση
Έ
κταση
ση
Απαγορευμένης
περιοχής κυνηγίου
(εκτάρια)

5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

•

•

•

κατοχή ή κατοχή και χρήση των μέσων που αναφέρονται στην
παράγραφο (ιγ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11, όπου το ύψος του
εξώδικου προστίμου που επιβάλλεται ισούται με ποσοστό ύψους ένα τοις
εκατό (1%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου:

κατοχή ή/ και χρήση των μέσων που αναφέρονται στις παραγράφους (α)
και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11 και στην παράγραφο (α) του
εδαφίου (1) του άρθρου 44, όπου το ύψος του εξώδικου προστίμου
ισούται με το άθροισμα του ποσού που υπολογίζεται ως ποσοστό ύψους
δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του
Νόμου και του ποσού που υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των
μέσων που έχουν σχέση με το αδίκημα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Παράρτημα ΧΙΙ,

•

ΑΡΘΡΟ 88 – 20.000 €

Με τη συγκεκριμένη
τροποποίηση δίνεται η
δυνατότητα για εξώδικη
ρύθμιση όλων των
αδικημάτων της παρούσας
νομοθεσίας. Το κάθε εξώδικο
είναι ανάλογο της έκτασης και
της σοβαρότητας του
αδικήματος. (από 1 έως 10 %
πάνω στο άρθρο 88 και 5%
στα επιπρόσθετα)

Άρθρο 80 του
βασικού Νόμου

Επεξήγηση

7.
8.

6.

5.

3.
4.

2.

1.

Μ.Α

Σύνολο = 15.000€

Σύλληψη πτηνών κατά τη διάρκεια κλειστής περιόδου κυνηγίου 8.000€ (40% της υψηλότερης
προβλεπόμενης χρηματικής ποινής διότι είναι κλειστή περίοδο κυνηγίου)
Χρήση δικτύων
1.000€ (5% της υψηλότερης προβλεπόμενης χρηματικής ποινής διότι
είναι κλειστή περίοδο κυνηγίου)
Κατοχή δικτύων 1.000€ (5% της υψηλότερης προβλεπόμενης χρηματικής ποινής)
Σύλληψη πτηνών σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου 1.000€ (5% της υψηλότερης
προβλεπόμενης χρηματικής ποινής)
Χρήση ηχοπαραγωγικής συσκευής που εκπέμπει κελαηδήματα πτηνών 1.000€ (5% της
υψηλότερης προβλεπόμενης χρηματικής ποινής)
Σύλληψη προστατευόμενων πτηνών 1.000€ (5% της υψηλότερης προβλεπόμενης
χρηματικής ποινής)
Τρία δίκτυα πέραν του ενός 1.500€ (τρία Χ 500€)
Σύλληψη 100 αμπελοπουλιών 500€ (10€ για κάθε αμπελοπούλι πέραν των 50 Χ 50
αμπελουπούλια)

Π.χ. ένα πρόσωπο συλλαμβάνει εκατό (100) αμπελοπούλια με τη χρήση τεσσάρων (4) δικτύων
με τη χρήση ηχοπαραγωγικής συσκευής σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου σε κλειστή
περίοδο κυνηγίου (αναπαραγωγική περίοδος των πτηνών).

Μ.Α

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετα αδικήματα τα οποία θα προκύψουν κατά τη
διερεύνηση αδικήματος που περιλαμβάνεται στην παράγραφο (β) του παρόντος
εδαφίου επιβάλλεται εξώδικο πρόστιμο που ισούται με ποσοστό ύψους πέντε τοις
εκατό (5%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου εκτός αν οι
διατάξεις της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου προβλέπουν διαφορετικά
αναφορικά με επιπρόσθετα αδικήματα.

Νοείται ότι για οποιαδήποτε επιπρόσθετα αδικήματα προκύψουν από τη
διερεύνηση του υπό αναφορά αδικήματος και τα οποία προκύπτουν ως
αποτέλεσμα της χρήσης των μέσων της παραγράφου (ιγ) του εδαφίου (2) του
άρθρου 11, το ύψος του εξώδικου προστίμου για τα εν λόγω επιπρόσθετα
αδικήματα ισούται με το άθροισμα του ποσού που υπολογίζεται ως ποσοστό
ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του
Νόμου και ποσού ανάλογου του αριθμού των ξόβεργων που έχουν σχέση με το
αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ,

•

•

για όλα τα αδικήματα που προκύπτουν από παραβίαση διατάξεων του παρόντος Νόμου οι οποίες δεν αναφέρονται στην
παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, το ύψος του εξώδικου προστίμου που επιβάλλεται ισούται με ποσοστό ύψους δέκα τοις
εκατό (10%) επί του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Νόμου, εκτός αν το αδίκημα αφορά –

Για τα αδικήματα που αφορούν τις διατάξεις των παραγράφων (α), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (κ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27,
του εδαφίου (4) του άρθρου 27, του εδαφίου (4) του άρθρου 31, των άρθρων 39, 40, 41, 42, 43, των παραγράφων (β) και (δ) του
εδαφίου (1) του άρθρου 44, του εδαφίου (1) του άρθρου 45, του εδαφίου (3) του άρθρου 55, της παραγράφου (α) και της
υποπαραγράφου (αα) της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 57 και του εδαφίου (4) του άρθρου 61, τα τέλη εξώδικης
ρύθμισης καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΙ.

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ
ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ Ν.152(Ι)/2003- 2017
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