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– ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ –  
 

Λευκωσία, 13 Ιουλίου 2016 

 

Θέμα: ‘Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2016’, τροποποιητικός του 152(I)/2003 

 

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου έχει καταθέσει λεπτομερή σχόλια για τις τροποποιήσεις που προτείνονται 

μέσω αυτού του νομοσχέδιου, όπου εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στις συγκεκριμένες προτάσεις της 

Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. Συγχρόνως έχουμε λάβει τα πρακτικά της ‘Συνάντησης-Δέσμης’ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής μαζί με τις αρχές της Δημοκρατίας που έγινε το Φεβρουάριο 2016, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλα πράγματα ζήτησε από την Κυπριακή Δημοκρατία, σε αντίθεση με αυτά που 

λέχθηκαν στην προηγούμενη συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 29 Ιουνίου 2016 

όπου είχε συζητηθεί το ίδιο θέμα.  

 

Ζητούμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου και την επιστροφή του σε δημόσιο διάλογο και να 

επανέλθει με ένα νέο προσχέδιο που έχει συμφωνηθεί με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ο 

Πτηνολογικός έχει μελετήσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και έχει εντοπίσει σαφείς παραβιάσεις της 

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας οι οποίες πιστεύουμε ότι θα πρέπει να απορριφθούν: 

 

1. Προτεινόμενες τροποποιήσεις που παραβιάζουν την Οδηγία 2009/147/ΕΚ: 

 Σημείο 13: Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού νόμου για τη δυνατότητα προσφοράς θηράματος 

σε εστιατόρια και υποστατικά  

 Σημείο 18: Τροποποίηση του άρθρου 77 του βασικού νόμου για τη δυνατότητα έκδοσης γραπτής 

παρατήρησης (μέρος αφορά και το άρθρο 13 (επόμενο σημείο), αλλά πιο βασικό κομμάτι ανήκει εδώ).  

 

2. Προτεινόμενες τροποποιήσεις που θεωρούμε ότι παραβιάζουν την Οδηγία 2009/147/ΕΚ, όσον αφορά το 

άρθρο 13, που λέει ότι η Οδηγία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χαλαρώσει ένα προ-υπάρχων 

καθεστώς. Σημειώνεται ότι όλα αυτά που προτείνονται με αυτές τις τροποποιήσεις απαγορεύονταν με 

τους νόμους 1974-2003 περί θήρας:  

 Σημεία 5&6: Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου και τροποποίηση του άρθρου 27 του 

βασικού νόμου για τη δυνατότητα χρήσης ομοιωμάτων και μη ηλεκτρικών συσκευών και της 

ιερακοθηρίας 

 Σημείο 12 (μέρος): Τροποποίηση του άρθρου 44 του βασικού νόμου (σχετίζεται με το ακριβώς 

προηγούμενο σημείο).  
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3. Προτεινόμενες τροποποιήσεις που θεωρούμε ότι αποτελούν αποτέλεσμα πίεσης για την παρέκκλιση του 

‘εναλλακτικού σχεδιασμού’ και εισάγουν επικίνδυνες εως και πολύ ριψοκίνδυνες πρόνοιες: 

 Σημείο 2 (ιερακοθηρία, αεροβόλο, σφεντόνα) 

 Σημείο 10: Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 36Α για δυνατότητα 

ιερακοθηρίας και χρήσης αεροβόλου όπλου 

 Σημείο  11: Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου  

 Σημείο 12 (μέρος): Τροποποίηση του άρθρου 44 του βασικού νόμου 

 Σημείο 14: Τροποποίηση του άρθρου 61 του βασικού νόμου σχετικά με τη ταρίχευση θηρεύσιμων 

ειδών 

 Σημείο 20: Τροποποίηση του άρθρου 80 του βασικού νόμου (παρότι αυτή η τροποποίηση δεν φαίνεται 

από πρώτη άποψη να αποτελεί παραβίαση της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, όμως ενδέχεται να αποτελεί 

παραβίαση άλλου εθνικού νόμου π.χ για τα εξώδικα, να έρχεται σε αντίθεση με νόμο που 

ενσωματώνει άλλη οδηγία και ίσως είναι και παράτυπο να προβλέπονται τόσο υψηλά πρόστιμα) για 

εξώδικη ρύθμιση όλων των αδικημάτων.  

 

Συμπερασματικά και με βάση την σωρεία παραβιάσεων που περιέχει το προτεινόμενο νομοσχέδιο που 

κινδυνεύουν να βάλουν τη Δημοκρατία σε περιπέτειες αν περάσουν: 

 

 Ζητούμε απόσυρση του νομοσχεδίου και να επανέλθει σε εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. 4 μήνες) με 

ένα προσχέδιο που να έχει συμφωνηθεί με όλους του εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς. 

 

 Ζητούμε πριν έλθει ξανά για συζήτηση στη Βουλή, να ζητηθεί πρώτα η επίσημη θέση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εν λόγω νομοσχέδιο, ώστε να αποφευχθούν πιθανές παραβιάσεις της 

Οδηγίας για τα Πουλιά (2009/147/ΕΚ).  

 

 Ζητούμε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος να βγάλει ψήφισμα όπου να ζητάει από το 

Υπουργικό Συμβούλιο να τροποποιήσει το ‘Στρατηγικό Σχέδιο για αντιμετώπιση της παράνομης 

παγίδευσης αγρίων πτηνών στην Κύπρο (2016-2020)’ το οποίο ενέκρινε το Μάιο 2015, και να 

αφαιρέσει τον ‘Εναλλακτικό Σχεδιασμό’, σύμφωνα με τις εντολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

 Ζητούμε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος να παρακολουθεί συστηματικά την εφαρμογή 

του Στρατηγικού Σχεδίου ενάντια στην Παράνομη Παγίδευση Πουλιών.  

 


