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Το Ταμείο Θήρας, αναφορικά με τα δημοσιεύματα που τον τελευταίο καιρό 

κάνουν πολύ συχνά την εμφάνιση τους στον ημερήσιο τύπο, σχετικά με τις 

απόψεις που εκφράζουν οι κυνηγετικοί σύλλογοι της επαρχίας Λευκωσίας 

αναφορικά με το τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Προστασίας και 

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, τον όλο θόρυβο που 

προκλήθηκε καθώς και σχετικά με την προγραμματιζόμενη διαμαρτυρία των 

οργανωμένων κυνηγών της Επαρχίας Λευκωσίας έξω από την Βουλή των 

Αντιπροσώπων την Πέμπτη, επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό και ιδιαίτερα 

τους κυνηγούς τα πιο κάτω: 

 
1. Το Ταμείο Θήρας προχώρησε στην ετοιμασία του τροποποιητικού 

νομοσχεδίου μετά από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Περιβάλλοντος της Βουλής των Αντιπροσώπων καθώς και μετά από 

απαίτηση των Οργανωμένων κυνηγών (ΚΟΚ & ΔΑΖ) με σκοπό να 

τροποποιηθεί η πρόνοια, για απαγόρευση ανανέωσης άδειας 

κυνηγίου για δέκα χρόνια σε πρόσωπο που έχει καταδικαστεί δύο 

φορές βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η σχετική εισήγηση της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στηριζόταν σε ρύθμιση 

της εν λόγω πρόνοιας μέσω βαθμών ποινής, όπως αυτό γίνεται 

σήμερα με τις άδειες οδήγησης. Επιπρόσθετα η ΚΟΚ & ΔΑΖ κατά 

καιρούς ζητούσε τη ρύθμιση της κατοχής εκτρεφόμενων θηραμάτων 

καθώς επίσης και την κατοχή νόμιμα θηρευθέντων θηραμάτων και 

μετά τη λήξη της ανοικτής περιόδου κυνηγίου. Όλα τα πιο πάνω 

καθώς και άλλες πρόνοιες ρυθμίζονται μέσω με του τροποποιητικού 

νομοσχεδίου που συζητείται τις τελευταίες μέρες στην 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.  
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2. Το Ταμείο Θήρας τον Φεβρουάριο του 2011, κατά τον καταρτισμό του 

εν λόγω τροποποιητικού νομοσχεδίου διαβουλεύθηκε τόσο με 

διάφορες εμπλεκόμενες κυβερνητικές υπηρεσίες (Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες, Τμήμα Περιβάλλοντος κλπ) όσο και με άλλους φορείς 

όπως η ΚΟΚ & ΔΑΖ (παρουσίαση του τροποποιητικού νομοσχεδίου 

στο Παγκύπριο Εκτελεστικό Συμβούλιο ΚΟΚ & ΔΑΖ), ο Πτηνολογικός 

Σύνδεσμος Κύπρου, ο όμιλος Κυνοφίλων Κύπρου κλπ. Κατά την πιο 

πάνω διαβούλευση έγινε ανταλλαγή απόψεων και στο τροποποιητικό 

νομοσχέδιο εισήχθηκαν πρόνοιες οι οποίες είχαν συμφωνηθεί. 

 
3. Επιπρόσθετα το Ταμείο Θήρας κατά το Φεβρουάριο του 2012 και μετά 

από σχετικές οδηγίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  Εσωτερικών 

προχώρησε σε νέες διαβουλεύσεις με τους διάφορους εμπλεκόμενους 

φορείς για κάποια σημεία του τροποποιητικού νομοσχεδίου. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν εκ νέου συναντήσεις με την Ένωση 

Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων, τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, 

τον Όμιλο Κυνοφίλων Κύπρου ενώ το εν λόγω νομοσχέδιο 

παρουσιάστηκε εκ νέου στην ΚΟΚ & ΔΑΖ σε επαρχιακές συναντήσεις. 

Ειδικά για την ΚΟΚ & ΔΑΖ έγιναν τέσσερις διαφορετικές παρουσιάσεις 

στη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Αμμόχωστο καθώς και μία στο 

Παγκύπριο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΚ & ΔΑΖ από το οποίο 

απουσίαζαν, για δικούς τους λόγους, τα ηγετικά στελέχη της ΕΕΕ ΚΟΚ 

& ΔΑΖ Τμήμα Λευκωσίας. Επισημαίνεται ότι τα στελέχη της ΕΕΕ ΚΟΚ & 

ΔΑΖ Τμήμα Λευκωσίας, που ήταν παρόν στην πιο πάνω παρουσίαση 

δεν εξέφρασαν την οποιαδήποτε άποψη, κατά τη συζήτηση του 

τροποποιητικού νομοσχεδίου. Επίσης σημειώνεται ότι το Ταμείο 

Θήρας με ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε στον Πρόεδρο της ΕΕΕ 

ΚΟΚ & ΔΑΖ Τμήμα Λευκωσίας δήλωσε την προθυμία του να 

διαβουλευθεί και να παρουσιάσει στο Επαρχιακό Συμβούλιο της ΚΟΚ 

& ΔΑΖ Λευκωσίας τις πρόνοιες του τροποποιητικού νομοσχεδίου, 

χωρίς όμως μέχρι σήμερα να λάβει την οποιαδήποτε απάντηση. 

 
4. Από τις θέσεις της ΕΕΕ ΚΟΚ & ΔΑΖ Τμήμα Λευκωσίας που έχουν μέχρι 

σήμερα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο φαίνεται ότι γίνεται 

προσπάθεια παραπληροφόρησης του κυνηγόκοσμου και 

διαστρέβλωσης των όσων πραγματικά προνοούν οι σχετικές 

τροποποιήσεις. 
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5. Πέραν του πιο πάνω από τις θέσεις που κατέθεσε η ΕΕΕ ΚΟΚ & ΔΑΖ 

Τμήμα Λευκωσίας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και 

συγκεκριμένα με τη θέση της «... να δίδεις κίνητρα στους 

Οργανωμένους Κυνηγούς αντί να προτιμούν να μεταβαίνουν στην 

Ουγγαρία, τη Σερβία και αλλού να κυνηγούν, να παραμένουν στην 

Κύπρο όπου για παράδειγμα θα μπορούν με το σκυλί τους να 

επισκέπτονται καθορισμένες περιοχές όπου ο Κυνηγετικός τους 

Σύλλογος ή η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου θα τους δίδει την 

ευκαιρία με πολύ λιγότερο κόστος να κυνηγήσουν φραγκολίνες και 

πέρδικες κατά την περίοδο του ενδημικού θηράματος αλλά και 

ορτύκια τον Γενάρη, τον Φεβράρη αλλά και τον Αύγουστο μέχρι και 

τον Οκτώβρη κάθε χρόνου...» διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι προωθεί 

συγκεκαλυμμένα τη δημιουργία ιδιωτικού κυνηγίου στην Κύπρο κάτι 

το οποίο θα αποτελέσει την καταστροφή του παραδοσιακού κυνηγίου 

της Κύπρου αφού: 

 

 Η ΚΟΚ & ΔΑΖ καθώς και οι κυνηγετικοί της σύλλογοι αποτελούν 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου όπως και οι οποιεσδήποτε 

άλλες ιδιωτικές εταιρείες ή επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που 

θα επιτραπεί στους οργανωμένους κυνηγούς να 

απελευθερώνουν θηράματα τα οποία οι κυνηγοί θα κυνηγούν 

με την καταβολή τέλους, όπως εισηγείται η ηγεσία της ΕΕΕ ΚΟΚ 

& ΔΑΖ Τμήμα Λευκωσίας, αυτό θα επιτρέπεται, σύμφωνα και 

με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο να το πράξουν και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Κάτι τέτοιο θα εξυπακούει ότι το θήραμα θα έχει 

ιδιοκτήτη και θα ανήκει στον ιδιοκτήτη της γης (όπως αυτό 

ισχύει σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες). Για να κυνηγήσει το εν 

λόγω θήραμα ένας κυνηγός θα πρέπει να ζητά την άδεια του 

ιδιοκτήτη για να εισέλθει σε αυτή, να πληρώνει το σχετικό 

τέλος για να κυνηγήσει στην εν λόγω περιοχή και επιπρόσθετα 

να καταβάλλει τέλος στον ιδιοκτήτη για κάθε θήραμα που 

θήρευσε όπως γίνεται σήμερα σε κάποιες χώρες του 

εξωτερικού. Αν αυτός είναι ο τρόπος κυνηγίου που 

οραματίζεται η ηγεσία της ΕΕΕ ΚΟΚ & ΔΑΖ Τμήμα Λευκωσίας, 

το Ταμείο Θήρας είναι κάθετα αντίθετο, όπως αντίθετοι 

πιστεύεται ότι είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των 

κύπριων κυνηγών αφού με την πιο πάνω εισήγηση της 
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ηγεσίας ΕΕΕ ΚΟΚ & ΔΑΖ Τμήμα Λευκωσίας, το παραδοσιακό 

αυτό άθλημα, από άθλημα του απλού λαού θα μετατραπεί σε 

άθλημα μόνο των πλουσίων.           

  
6. Αναφορικά με άλλα σημεία που θίγονται στην επιστολή της ΕΕΕ ΚΟΚ & 

ΔΑΖ Τμήμα Λευκωσίας προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Εσωτερικών το Ταμείο Θήρας επιθυμεί να σχολιάσει τα πιο κάτω: 

 

 Όλες οι πρόνοιες που αφορούν τη χρήση των κυνηγετικών 

σκύλων ήδη υφίστανται στον περί Σκύλων Νόμο και απλά 

μεταφέρονται στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων 

Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο για καθαρά λειτουργικούς 

σκοπούς. Οι μοναδικές νέες πρόνοιες που εισάγονται και 

αφορούν τα κυνηγετικά σκυλιά, έχουν σχέση με την μεταφορά 

και την κυκλοφορία των κυνηγετικών σκύλων στους βιότοπους 

κατά τις νυκτερινές ώρες, με σκοπό να ρυθμιστεί ένα 

φαινόμενο λαθροθηρίας που άρχισε να παρουσιάζεται τα 

τελευταία χρόνια, όπου κάποιοι λαθροθηρούν, κατά τη 

διάρκεια της νύκτας, με τη χρήση σκύλων όπου τα σκυλιά τους 

είναι ελεύθερα στα οχήματα τους και όταν εντοπίσουν λαγούς, 

με τη χρήση των φώτων του οχήματος, τα σκυλιά καταδιώκουν 

τους λαγούς και τους συλλαμβάνουν.  

 Επίσης ρυθμίζεται το φαινόμενο όπου κάποιοι αφήνουν τους 

σκύλους τους το βράδυ μέσα στους βιότοπους, για σκοπούς 

εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να καταδιώκουν τους λαγούς καθ’ 

όλη τη διάρκεια της νύκτας και να δημιουργούν σοβαρά 

προβλήματα στην αναπαραγωγή τους.  

 Ακόμα αυξάνεται το εξώδικο πρόστιμο που επιβάλλεται στα 

πρόσωπα που βάζουν τα κυνηγετικά τους σκυλιά εντός 

απαγορευμένων περιοχών  κυνηγίου, τις ημέρες που 

επιτρέπεται το κυνήγι, με σκοπό να βγάλουν το θήραμα 

(λαγούς) μέσα από αυτή και οι ίδιοι να στέκονται σε 

συγκεκριμένα σημεία (μονοπάτια) για να το κτυπήσουν.  

Επιπρόσθετα επισημαίνονται και τα πιο κάτω:   
 

7. Σήμερα με την υφιστάμενη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η κατοχή 

νόμιμα θηρευμένου θηράματος σε κλειστή περίοδο κυνηγίου. Με την 

παρούσα εισηγούμενη τροποποίηση η κατοχή νόμιμα θηρευμένου 
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θηράματος σε κλειστή περίοδο κυνηγίου, θα ρυθμίζεται με σχετικό 

διάταγμα. Με αυτό τον τρόπο θα δίδεται η δυνατότητα στους 

κυνηγούς να κατέχουν συγκεκριμένα θηράματα και κατά τη διάρκεια 

κλειστής περιόδου κυνηγίου, κάτι που ήταν πάγια απαίτηση των 

οργανωμένων κυνηγών τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα με αυτή 

την τροποποίηση θα δίδεται η δυνατότητα στους κυνηγούς να 

κατέχουν νόμιμα θηρευμένες τσίχλες μέχρι και τον Αύγουστο. 

 
8. Το σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο προβλέπει την ετοιμασία 

κανονισμών μέσω των οποίων θα επιτρέπεται και θα ρυθμίζεται η 

κατοχή και η εμπορία των εκτρεφόμενων θηραμάτων κάτι που ήταν 

απαίτηση των οργανωμένων κυνηγών και σήμερα βάσει της 

υφιστάμενης νομοθεσίας απαγορεύεται. 

 
9. Μέσω του τροποποιητικού νομοσχεδίου εισάγεται πρόνοια η οποία 

απαγορεύει την εισαγωγή και κατοχή ξενικών επιβλαβών ειδών που 

μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην πανίδα του 

τόπου όπως είδη ποντίκας, αλεπούδες, κουνάβια, ρακούν κ.α, ένα 

ζήτημα πολύ σοβαρό που σήμερα βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας 

δεν ρυθμίζεται. 

 
10. Τέλος στο εισηγούμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο γίνεται εισήγηση 

για τροποποίηση του άρθρου 89 το οποίο με τις υφιστάμενες 

πρόνοιες του απαγορεύει αυτόματα την ανανέωση άδειας κυνηγίου 

σε πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί δύο φορές για αδικήματα 

σχετικά με λαθροθηρία. Η εισηγούμενη τροποποίηση δεν απαγορεύει 

την ανανέωση άδειας κυνηγίου από πρόσωπο το οποίο έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα λαθροθηρίας δύο φορές. Αντίθετα δίνει τη 

δυνατότητα σε πρόσωπά που έχουν καταδικαστεί πέραν της μίας 

φοράς για αδικήματα λαθροθηρίας, να ανανεώνουν την άδεια 

κυνηγίου τους, αφού με την εισηγούμενη τροποποίηση, για να μην 

έχει κάποιος δικαίωμα να ανανεώσει την άδεια κυνηγίου του, θα 

πρέπει να έχει καταδικαστεί για λαθροθηρία πέντε φορές εντός επτά 

ετών ή να συσσωρεύσει πέντε βαθμούς ποινής σε επτά χρόνια. (ένας 

βαθμός ποινής διαγράφεται όταν συμπληρωθούν επτά χρόνια από την 

ημερομηνία επιβολή του) 

 
Από όλες τις πιο πάνω εισηγήσεις της ηγεσίας ΕΕΕ ΚΟΚ & ΔΑΖ Τμήμα 

Λευκωσίας είναι  δυνατό να εξυπηρετηθούν συμφέροντα που έχουν να 
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κάνουν σχέση με την εμπορευματοποίηση του αθλήματος του κυνηγίου ενώ 

με την άποψη της για μη αύξηση των ποινών για κάποια αδικήματα 

λαθροθηρίας, να οδηγήσουν  ως έμμεσο αποτέλεσμα την προαγωγή της.  

 
Εν κατακλείδι το Ταμείο Θήρας ξεκαθαρίζει ότι οι οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις της νομοθεσίας έχουν ετοιμαστεί με γνώμονα το όφελος των 

νόμιμων κυνηγών, την προστασία της πανίδας του τόπου ενώ άλλες πρόνοιες 

έχουν εισαχθεί με σκοπό να ρυθμιστούν κάποιοι νέοι τρόποι λαθροθηρίας 

ενώ παράλληλα για κάποια αδικήματα γίνεται εισήγηση για αύξηση των 

προβλεπόμενων ποινών. 

 
  
 
 
 
19 Μαρτίου 2012           
 

 

 

 

 


