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Εισαγωγή 

 
Η Ελλάδα είναι µία από τις πλουσιότερες χώρες σε βιοποικιλότητα στην Ευρώπη, 
φιλοξενεί περίπου το 60% της Ευρωπαϊκής σπονδυλωτής πανίδας. Η βιοποικιλότητα της 
χώρας αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ’ όλα αυτά, η έως 
τώρα έλλειψη σχεδιασµού, προτεραιοτήτων, συντονισµού, αλλά κυρίως πολιτικής 
πρωτοβουλίας για την προστασία της βιοποικιλότητας, έχει οδηγήσει στην απαξίωσή 
της. Σήµερα η µείωση της βιοποικιλότητας αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες απειλές 
για τον άνθρωπο και τη φύση. Είναι άκρως ανησυχητικό ότι φέτος, έτος-ορόσηµο για τη 
βιοποικιλότητα, η ΕΕ απέτυχε στον στόχο της να ανασχέσει την µείωση της 
βιοποικιλότητας που είχε τεθεί στο Γκέτενµποργκ το 20011.  
 
Το κυνήγι είναι µία νόµιµη δραστηριότητα, η οποία παρόλα αυτά µπορεί να απειλήσει τα 
είδη που θηρεύονται λόγω υπερεκµετάλλευσης και να καταστεί έτσι απειλή για την 
διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η έκταση του κυνηγιού στην Ελλάδα σε συνδυασµό µε 
την έλλειψη ελέγχου και παρακολούθησης της δραστηριότητας, εντείνουν τις αρνητικές 
επιπτώσεις του στη βιοποικιλότητα. Αντικατοπτρίζουν δε τη σηµερινή ανεπάρκεια των 
µηχανισµών της Πολιτείας να προστατέψουν αποτελεσµατικά την φύση της Ελλάδας. Το 
κυνήγι θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς κανονισµούς ώστε να εξασφαλίζεται η 
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των θηρεύσιµων ειδών, µε απώτερο στόχο να µην 
υποθηκεύονται οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί στόχοι για τη βιοποικιλότητα. Για τον λόγο αυτό 
απαιτείται ένα νέο, ολοκληρωµένο και σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο για το κυνήγι. Ένα νέο 
πλαίσιο που θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα για την προστασία και τη βιώσιµη χρήση 
των βιολογικών πόρων της Ελλάδας.  
 
Η λαθροθηρία, παρότι παράνοµη δραστηριότητα, είναι ιδιαίτερα εκτεταµένη στην Ελλάδα 
και καθίσταται επιζήµια κυρίως για τα προστατευόµενα και µεταναστευτικά είδη πουλιών. 
∆υστυχώς τόσο το ανεπαρκές νοµικό πλαίσιο για το κυνήγι στην Ελλάδα, όσο και η 
ελλιπής εφαρµογή του λειτουργεί συχνά ως προκάλυµµα για την λαθροθηρία. Η έκταση 
της λαθροθηρίας στη χώρα µας είναι άλλος ένας λόγος για τον οποίο χρειαζόµαστε ένα 
επικαιροποιηµένο νοµικό πλαίσιο για το κυνήγι στην Ελλάδα. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει 
να επικεντρώνεται τόσο στην σωστή εκπαίδευση, ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 
κυνηγών µε σκοπό την πρόληψη της λαθροθηρίας, όσο και στην ένδειξη µηδενικής 
ανοχής σε περιστατικά λαθροθηρίας από µεριάς της Πολιτείας. 
 
Στο παρόν κείµενο η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία καταδεικνύει τα προβλήµατα που 
δηµιουργεί το κυνήγι και η λαθροθηρία στα άγρια πουλιά της Ελλάδας και επιχειρεί µία 
πρώτη ανάλυση για τις αιτίες του προβλήµατος. Στη συνέχεια, γίνεται µία εκτενής 
ανάλυση στις παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας από το ισχύον ελληνικό νοµικό 
πλαίσιο και την µη-εφαρµογή του, προκειµένου να καταδειχθούν οι χρόνιες ευθύνες της 
Πολιτείας για την αντιµετώπιση του ζητήµατος. Το παρόν κείµενο θέσεων συνοδεύεται 
από την «Πρόταση για έναν ολοκληρωµένο εθνικό σχεδιασµό για το κυνήγι στην 
Ελλάδα», στην οποία η Ορνιθολογική προτείνει τον επανασχεδιασµό του συστήµατος 
διεξαγωγής του κυνηγιού στην Ελλάδα, τόσο σε νοµικό όσο και σε επίπεδο εκπαίδευσης 
και ενηµέρωσης των εµπλεκόµενων κοινωνικών οµάδων. 
 
 

 

                                                 
1
 COM2000 (358 τελικό) Βρυξέλλες 13.7.2009, «Συνολική έκθεση σχετικά µε την κατάσταση διατήρησης των 
τύπων οικοτόπων και των ειδών απαιτούµενη από το άρθρο 17 της οδηγίας περί οικοτόπων». 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/docs/com_2009_358_el.pdf 
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2) Όραµα και στόχοι 

 

 

3) Η πρόταση της Ορνιθολογικής:  

    Ολοκληρωµένος Εθνικός Σχεδιασµός για το κυνήγι στην Ελλάδα  
 
Προκειµένου να πετύχει τους παραπάνω στόχους, η Ορνιθολογική επιδιώκει τον 
επανασχεδιασµό του υφιστάµενου πλαισίου διεξαγωγής του κυνηγιού και προτείνει ένα 
νέο ολοκληρωµένο σύστηµα διεξαγωγής του κυνηγιού στην Ελλάδα, µε στοχευµένο 
σχεδιασµό, πάντα βασισµένο στην προστασία των άγριων πουλιών και τη βιώσιµη 
χρήση των βιολογικών πόρων της χώρας. Ο σχεδιασµός έχει στόχο να οριοθετήσει 
σωστά την κυνηγετική δραστηριότητα, µε συστηµατική παρακολούθηση και έλεγχο. Η 
πρόταση περιέχει γενικές κατευθύνσεις για τον σχεδιασµό αυτό, αλλά και ειδικές 
νοµοθετικές αλλαγές στις οποίες η Πολιτεία µπορεί να προχωρήσει άµεσα. Επίσης, σε 
µια προσπάθεια να αναπληρώσει το κενό που αφήνουν οι χρόνιες παραλείψεις της 
διοίκησης, και βάσει της πολύχρονης επιστηµονικής εµπειρίας της Ορνιθολογικής στην 
προστασία των πουλιών της Ελλάδας, επιδιώκεται η επιστηµονική επικαιροποίηση 
σηµαντικών διατάξεων στην υπάρχουσα νοµοθεσία. Η πρόταση πλαισιώνεται από 
τεκµηριωµένα επιστηµονικά δεδοµένα που αφορούν τις επιπτώσεις του κυνηγιού στην 
ορνιθοπανίδα της Ελλάδας, αλλά και δεδοµένα για τις σύγχρονες πρακτικές των κρατών-
µελών της Ε.Ε., τα οποία και επισυνάπτονται στα Παραρτήµατα Ι έως ΙΙΙ. 

 

4) Συµµαχίες 
 
Η ορθή εφαρµογή της Οδηγίας για τα Πουλιά από την Πολιτεία και από όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς είναι η ελάχιστη, αλλά σηµαντική, συνεισφορά προκειµένου να 
επιτευχθεί ο τελικός στόχος που είναι να γίνει το κυνήγι των πουλιών µία πραγµατικά 
βιώσιµη δραστηριότητα, η οποία δεν θα αποτελεί απειλή για κανένα είδος.  
 
Η Ορνιθολογική θεωρεί τη συνεργασία µε όλους του εµπλεκόµενους φορείς απαραίτητη 

Το όραµα µας 
 
Όραµα της Ορνιθολογικής είναι να πετύχει την ριζική βελτίωση του συστήµατος 
διεξαγωγής του κυνηγιού στην Ελλάδα, έτσι ώστε το κυνήγι των πουλιών να είναι µία 
πραγµατικά βιώσιµη δραστηριότητα και να εξασφαλίζεται η διατήρηση των άγριων 
πουλιών προς όφελος της φύσης και του ανθρώπου.  
 

Οι στόχοι µας 

 
Στόχος της Ορνιθολογικής είναι να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις του 
κυνηγιού στην πλούσια πανίδα της Ελλάδας, πάντα σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές 
κατευθύνσεις και Οδηγίες. Όσον αφορά την ορνιθοπανίδα οι στόχοι µας είναι: 
 
- Το κυνήγι των θηρεύσιµων ειδών να διεξάγεται µε τρόπο τέτοιο, ώστε να µην 
αποτελεί απειλή για τη διατήρησή τους. 

- Η λαθροθηρία να παταχθεί οριστικά.  
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για την επίτευξη του στόχου αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, η BirdLife International και η 
Οµοσπονδία Συνδέσµων για το Κυνήγι και τη ∆ιατήρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(FACE) διατηρούν γόνιµο και τακτικό διάλογο. Ένα από τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα 
του διαλόγου αυτού είναι µια συµφωνία δέκα σηµείων2, που υπογράφτηκε το 2004, στην 
οποία και οι δύο οργανώσεις αναγνωρίζουν την Οδηγία για τα Πουλιά (2009/147/ΕΚ) ως 
το κατάλληλο νοµικό µέσο για τη διατήρηση των άγριων πουλιών. Στην Ελλάδα η 
Ορνιθολογική Εταιρεία και η Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδας, µέλη της BirdLife 
International και της FACE αντίστοιχα, είναι επίσης σύµφωνοι µε τα σηµεία της 
συµφωνίας.  
 

                                                 
2
 Agreement between BirdLife International and FACE on Directive 79/409/EEC [Συµφωνία µεταξύ της 

BirdLife International και τις FACE επί της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ], µπορείτε να τη βρείτε εδώ: 
   http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/agreement_en.pdf 
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Το κυνήγι και η λαθροθηρία σήµερα 

1) Το κυνήγι ως απειλή για τη βιοποικιλότητα  
 
Το κυνήγι είναι µία δραστηριότητα αναψυχής, καθώς έχει πάψει να αποτελεί πια τρόπο 
εξεύρεσης τροφής. Αυτό έχει σοβαρές πολιτικές και οικονοµικές προεκτάσεις: το κυνήγι 
αποτελεί σήµερα επιλογή διασκέδασης στην ύπαιθρο. Για το λόγο αυτό οι κυνηγοί 
µπορούν να παίξουν έναν σηµαντικό ρόλο για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας της 
δραστηριότητάς τους. Είναι σηµαντικό σε αυτό το σηµείο να τονιστεί ότι η προσέγγιση 
της Ορνιθολογικής, και κατ’ επέκταση οι θέσεις και οι προτάσεις µας, βασίζονται σε 
επιστηµονικά στοιχεία3 και δεν αποτελούν θέσεις βασισµένες στην προβληµατική ηθική 
διάσταση του κυνηγιού.  
 
Το κυνήγι είναι µία δραστηριότητα που εκτιµάται ότι επηρεάζει αρνητικά τα άγρια πουλιά 
της Ελλάδας, τα οποία είναι βασικοί δείκτες της υγιούς κατάστασης των 
οικοσυστηµάτων. Αφορά όµως και τον άνθρωπο, καθώς µπορεί να λειτουργήσει 
αποτρεπτικά για τους πολίτες που θέλουν να απολαύσουν τη φύση και έχουν ίσο 
δικαίωµα στην αναψυχή. Το κυνήγι δεν αποτελεί τη σηµαντικότερη απειλή για τα πουλιά 
σήµερα. Παρόλα αυτά, αποτελεί σηµαντική απειλή για συγκεκριµένα ευάλωτα είδη4 και 
λειτουργεί συσωρευτικά µε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι κύριοι λόγοι για τους 
οποίους εκτιµάται ότι η κυνηγετική δραστηριότητα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
διατήρηση των ειδών πουλιών είναι ότι:  

� ∆εν διέπεται από ένα σαφές, σύγχρονο και πλήρως εναρµονισµένο µε τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας νοµικό πλαίσιο. 

� Καταστρατηγεί τις αρχές της βιώσιµης διαχείρισης της άγριας πανίδας και των 
βιοτόπων της. 

� ∆εν διεξάγεται κάτω από ένα οργανωµένο σύστηµα ελέγχου.  

� Συνδέεται πολύ συχνά έως και συστηµατικά µε τη λαθροθηρία. 

Για το λόγο αυτό τι κυνήγι πρέπει να υπαχθεί σε αυστηρούς κανόνες, όπως κάθε άλλη 
δραστηριότητα που καταναλώνει τους βιολογικούς πόρους της χώρας, και ιδιαίτερα 
καθώς η δραστηριότητα αυτή τους χρησιµοποιεί µόνο για λόγους αναψυχής. 
 
Στην Ελλάδα θηρεύονται τριάντα τρία (33) είδη πουλιών, εκ των οποίων ένα ανήκει στο 
Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για τα Πουλιά. Ο επίσηµος αριθµός των 
κυνηγών είναι περίπου 240.0005, ενώ η αναλογία ανά κάτοικο είναι 1 προς 38. Σήµερα, 
το κυνήγι συντελεί στην µείωση ορισµένων πληθυσµών θηρεύσιµων, αλλά και µη 
θηρεύσιµων ειδών, τα οποία µάλιστα µπορούν να αποτελούν και είδη χαρακτηρισµού 
Ζωνών Ειδικής Προστασίας6 του δικτύου Natura 2000. Η Πετροπέρδικα (Alectoris 
graeca), ένα παραδοσιακό θήραµα, στο πρόσφατο Κόκκινο Βιβλίο7 των Απειλούµενων 
Ζώων της Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως απειλούµενο είδος (κατηγορία απειλής: Τρωτό), 
καθώς τα τελευταία χρόνια δείχνει σαφή πληθυσµιακή κάµψη και συρρίκνωση της 

                                                 
3
 Παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 2 του Κεφαλαίου Ά του Καταστατικού της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 3

ης
 Απριλίου 2005. 

4
 Παράρτηµα Ι: Πίνακας 1, 3, 4 και 5 

5
 Τσαχαλίδης, Ε. (2009) Η διαχείριση της θήρας και η συµβολή αυτής στην περιφερειακή ανάπτυξη της 

Ελλάδας. ΠΑΝΘΗΡΑΣ: 166-174. 
6
 Παράρτηµα Ι. Όπως επίσης και Tucker, G.M. and Heath, M.F. Eds. (1994) Birds in Europe: Their 

Conservation Status. BirdLife International, Cambridge (UK). (BirdLife Conservation Series No. 3). Με 
βάση τη µελέτη σηµαντικό κοµµάτι των πληθυσµών των θηρεύσιµων ειδών έχουν µειωθεί, τουλάχιστον 
τοπικά, λόγω του κυνηγιού. 

7
 Χανδρινός Γ. & Καστρίτης Θ. 2009. Πουλιά Στο: Α. Λεγάκις & Π. Μαραγκού (επιµ.) (2009). Το Κόκκινο 

Βιβλίο των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία. Αθήνα, Αθήνα 
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φυσικής γεωγραφικής της κατανοµής, λόγω της εντατικοποίησης του κυνηγιού της, αλλά 
και της λαθροθηρίας που υφίσταται. Από την άλλη, είδη µη θηρεύσιµα υφίστανται έντονη 
πίεση από τη λαθροθηρία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Νανόχηνα (Anser 
erythropus), της οποίας ο ευρωπαϊκός πληθυσµός απειλείται άµεσα µε ολοκληρωτικό 
αφανισµό, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της λαθροθηρίας, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Σχέδιο 
∆ράσης του είδους, αλλά και το Κόκκινο Βιβλίο8. 
 
∆εν υπάρχει καµία επιστηµονική ένδειξη ότι το κυνήγι έχει θετικές επιπτώσεις ως µέσο 
διαχείρισης για τη βιοποικιλότητα, όπως συχνά λέγεται (πχ. εξυγίανση πληθυσµών). 
Παράλληλα, δεν υπάρχει σχετική επαρκής επιστηµονική τεκµηρίωση η οποία να 
λαµβάνει υπόψη τη συνολική κατάσταση των πληθυσµών των θηρεύσιµων ειδών και τη 
συνολική θηρευτική πίεση που αυτά δέχονται. Θετικές επιπτώσεις από το κυνήγι µπορεί 
να προκύψουν έµµεσα από ενέργειες των Κυνηγετικών Οµοσπονδιών για την 
προστασία και φύλαξη των βιότοπων των πουλιών.  

Οι άµεσες και έµµεσες αρνητικές επιπτώσεις του κυνηγιού έχουν καταγραφεί στην διεθνή 
βιβλιογραφία9 ως εξής: 

• Άµεση θνησιµότητα 

• ∆υσανάλογη θηρευτική πίεση σε ορισµένους πληθυσµούς, µε αποτέλεσµα τη 
διατάραξη ολόκληρων κοινοτήτων ειδών πουλιών 

• Εκ λάθους θανάτωση των προστατευόµενων ειδών 

• Όχληση, µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση βιοτόπων10  

• ∆ηλητηρίαση από µόλυβδο (µολυβδίαση) των υδρόβιων πουλιών µε ταυτόχρονη 
υποβάθµιση της ποιότητας των νερών στα υγροτοπικά οικοσυστήµατα 

 
Οι παραπάνω αρνητικές επιπτώσεις του κυνηγιού ισχύουν και για την Ελλάδα και 
οφείλονται κυρίως στο αναχρονιστικό και ανεπαρκές ως προς τη συµβατότητά του µε τη 
προστασία των πουλιών και της πανίδας ισχύον νοµικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό θα 
αναλυθεί µε λεπτοµέρεια στη συνέχεια.  

 

2) Κυνήγι και δίκτυο Natura 2000 
 
Το κυνήγι είναι µία από τις πολλές πιθανές δραστηριότητες µέσα στις περιοχές Natura 
2000. ∆εν υπάρχει ασυµβατότητα µεταξύ της δραστηριότητας κυνηγίου και της 
προστασίας των περιοχών Natura 2000 βάσει των κοινοτικών Οδηγιών για τα Πουλιά και 
τους Οικότοπους, εφόσον αυτή διεξάγεται λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους 
διατήρησης µιας περιοχής11. Παρόλα αυτά συχνά οι επιπτώσεις µπορούν να είναι 
ιδιαίτερα επιζήµιες για τους πληθυσµούς των ειδών χαρακτηρισµού, καθώς και των 
άλλων ειδών που υποστηρίζει το δίκτυο Natura 2000. Σε αυτή την περίπτωση, οι 
επιπτώσεις πρέπει να προλαµβάνονται µε κάθε κόστος, καθώς αποτελούν υποχρέωση 
της χώρας προς την Ε.Ε12. 

                                                 
8
 Χανδρινός Γ. & Καστρίτης Θ. 2009. Πουλιά Στο: Α. Λεγάκις & Π. Μαραγκού (επιµ.) (2009).  

9
 Ενδεικτικά: Magnin, G. (1991) Hunting and persecution of migratory birds in the Mediterranean region. In 

T. Salathé, ed. Conserving migratory birds. Cambridge, U.K.: International Council for Bird Preservation 
(Technical. Publication 12). 

10
 Ενδεικτικά: NERI IWRB (1995), The Impact of hunting disturbance on the dynamics of waterfowl 

populations: A review. In: International workshop on the impact of hunting disturbance on the 
dynamics of waterfowl populations, May 1995.  

11
 “Natura 2000 & Sustainable Hunting in  Europe” Handbook – FACE, Contract n° 

07.0402/2005/415397/SUB/B2 – Brussels - Ed. 2006 
12

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2004): «Έγγραφο κατευθύνσεων για τη θήρα βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών»: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_el.pdf 
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3) Ελλιπές νοµοθετικό πλαίσιο 
 
Η Οδηγία 2009/147/ΕΚ για τα Πουλιά (πρώην 79/409/ΕΟΚ) καθορίζει επαρκείς 
υποχρεώσεις για τα κράτη µέλη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
προστασίας για τα άγρια πουλιά, και ιδιαίτερα στις περιόδους κατά τις οποίες η επιβίωση 
τους απειλείται έντονα. Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε περαιτέρω 
κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της οδηγίας για τη θήρα13. Επίσης, η Επιτροπή 
της Συνθήκης της Βέρνης υιοθέτησε το European Charter for Hunting and Biodiversity, 
δίνοντας κατευθύνσεις σχετικά µε το «αειφορικό κυνήγι»14. Παρόλα αυτά, η ευθύνη της 
σωστής ενσωµάτωσης της οδηγίας ανήκει στα κράτη µέλη.  
 
Παρόλες τις σαφείς αυτές υποχρεώσεις και κατευθύνσεις σε επίπεδο Ε.Ε., η Ελλάδα 
ενσωµάτωσε την Οδηγία15 µε πληµµελή τρόπο, αφήνοντας πολλά κενά, µε αποτέλεσµα 
να ασκείται σήµερα το κυνήγι χωρίς εκείνες τις ασφαλιστικές δικλίδες που θα 
προστάτευαν αποτελεσµατικά τα πουλιά. Η Ελλάδα, παρά την καταδίκη της στο 
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων16 συνεχίζει να παραβιάζει παράφορα την 
κοινοτική νοµοθεσία. 
 

Ρυθµιστικές Αποφάσεις και κλιµακωτές ηµεροµηνίες 

Με βάση το άρθρο 5 της ΚΥΑ 414985/1985 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας» και τις υπόλοιπες διατάξεις του ∆ασικού Κώδικα17 εκδίδεται η ετήσια 
Ρυθµιστική Απόφαση που καθορίζει, ανάµεσα σε άλλα, τα θηρεύσιµα είδη και την 
περίοδο θήρας τους. ∆υστυχώς όµως, η εν λόγω απόφαση εκδίδεται χωρίς να 
λαµβάνονται υπόψη το συνολικό πλέγµα της εθνικής, Κοινοτικής και διεθνούς 
νοµοθεσίας για τα πουλιά και τους βιοτόπους τους, ενώ παράλληλα υπάρχει σοβαρή 
έλλειψη επιστηµονικών δεδοµένων. Επίσης, η Ρυθµιστική Απόφαση αγνοεί την πάγια 
νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ)18 και του Συµβουλίου 
της Επικρατείας (ΣτΕ)19.  
 
Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η Ρυθµιστική Απόφαση δεν αποτελεί πλήρη 
ενσωµάτωση της Οδηγίας για τα Πουλιά στο εθνικό µας δίκαιο. Με βάση πάγια 

                                                 
13

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2004): «Έγγραφο κατευθύνσεων για τη θήρα βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών»: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_el.pdf 

14
 European Charter on Hunting and Biodiversity:  

www.coe.int/T/DG4/CultureHeritage/.../Bern/T.../sc27_tpvs07rev_en.pdf 
15

 Κοινή υπουργική Απόφαση 414985/1985 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 
757/Β/18.12.1985), και την τροποποίησή της µε την ΚΥΑ 87578/703 (ΦΕΚ 581 Β/23/4/2007)  

16
 Καταδίκη της Ελλάδας για ελλιπή ενσωµάτωση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ: Υπόθεση C-259/08 

17
 Ν∆ 86/69 (ΦΕΚ Α’7) 

18
 C-435/92, C-38/99 

19
 ΣτΕ 1210/2007 

Η Ορνιθολογική αναγνωρίζει ότι το κυνήγι είναι µία συµβατή δραστηριότητα εντός του 
δικτύου Natura 2000 και συγκεκριµένα εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας, 
εφόσον αυτό διεξάγεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ευνοϊκή κατάσταση 
διατήρησης των ειδών για τα οποία έχει χαρακτηριστεί η συγκεκριµένη Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας, καθώς και των υπόλοιπων προστατευόµενων ειδών που υποστηρίζει η 
περιοχή. 
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νοµολογία του ∆ΕΚ20 µια "απλή διοικητική πρακτική που από τη φύση της µπορεί να 
µεταβάλλεται κατά βούληση από τις αρµόδιες αρχές, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά 
ορθή εκπλήρωση της υποχρέωσης που υπέχουν τα κράτη µέλη στα οποία απευθύνεται 
µια οδηγία, κατά το άρθρο 189 της Συνθήκης." 
 
Χαρακτηριστικό όµως παράδειγµα παραβίασης της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας από το 
σύστηµα έκδοσης Ρυθµιστικών Αποφάσεων είναι η αυθαίρετη ετήσια θέσπιση 
κλιµακωτών ηµεροµηνιών έναρξης και λήξης του κυνηγιού. Το ∆ΕΚ έχει αναγνωρίσει 
δύο µειονεκτήµατα σε ότι αφορά την κλιµάκωση των ηµεροµηνιών: τα είδη 
παρενοχλούνται λόγω της κυνηγετικής δραστηριότητας και υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης 
µεταξύ των ειδών. 
 
Η σηµαντικότερη απόφαση του ∆ΕΚ21 αφορά την καταδίκη της Γαλλίας, η οποία 
εφάρµοζε κλιµακωτές ηµεροµηνίες έναρξης της κυνηγετικής περιόδου, όπως έχει κάνει 
και η Ελλάδα. Σύµφωνα µε την απόφαση, η Γαλλία καταδικάσθηκε µε το αιτιολογικό ότι 
δεν ενσωµάτωσε ορθά την οδηγία 79/409/ΕΟΚ επειδή «πρώτον, δεν [µεταφέρθηκε] στο 
εσωτερικό δίκαιο [η] αρχή της πλήρους προστασίας, δεύτερον, [καθορίστηκαν] πολύ 
πρόωρες ηµεροµηνίες ενάρξεως της θηρευτικής περιόδου, τρίτον, [καθορίστηκαν] πολύ 
όψιµες ηµεροµηνίες λήξεως της θηρευτικής περιόδου [...]»22. 
 
Σύµφωνα µε την απόφαση23, η οδηγία αποβλέπει «[…] διασφάλιση πλήρους συστήµατος 
προστασίας κατά τη διάρκεια των περιόδων κατά τις οποίες η επιβίωση των αγρίων 
πτηνών απειλείται ιδιαιτέρως». Επίσης, η Επιτροπή υποστήριξε ότι «οι ηµεροµηνίες 
πρόωρης έναρξης της θηρευτικής περιόδου για τα υδρόβια πτηνά που καθορίζουν οι 
υπουργικές αποφάσεις δεν είχαν επιστηµονικό έρεισµα […]»24. Η κυνηγετική περίοδος 
πρέπει να ορίζεται µε τρόπο τέτοιο ώστε να «εγγυάται την πλήρη προστασία των 
αφορούµενων ειδών»25. Τέλος, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι «[…] η οδηγία δεν παρέχει στις 
εθνικές αρχές την εξουσία να καθορίζουν ηµεροµηνίες λήξεως της θήρας κυµαινόµενες 
ανάλογα µε τα είδη πτηνών, εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία το ενδιαφερόµενο 
κράτος µέλος µπορεί να προσκοµίσει στοιχεία στηριζόµενα σε επιστηµονικά και τεχνικά 
δεδοµένα που προσιδιάζουν σε κάθε ειδική περίπτωση και αποδεικνύοντα ότι τυχόν 
κλιµάκωση των ηµεροµηνιών λήξεως της θήρας δεν εµποδίζει την πλήρη προστασία των 
ειδών πτηνών που ενδέχεται να επηρεάζει η εν λόγω κλιµάκωση»26.  

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας τα επιστηµονικά και τεχνικά δεδοµένα υποδεικνύουν 
ακριβώς το αντίθετο. Η µοναδική µελέτη που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο 

                                                 
20

 C-339/87, Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών 
21

 Άλλη σχετική απόφαση: C-435/92 APAS v Préfet de Maine-et-Loire and Préfet de Loire-Atlantique. 
22

 Βλ. την απόφαση του ∆ικαστηρίου της 7.12.2000, Επιτροπή/Γαλλία, C-38/99, Συλλογή 2000, σελ. Ι-…, 
σκ.13, 28 και 45. 
23

 Η απόφαση παραπέµπει σε πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου. Βλ. τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της 
17.1.1991, Επιτροπή/Ιταλία, C-157/89, Συλλογή 1991, σελ. Ι-57, σκ.14 · της 19.1.1994, Association pour la 
protection des animaux sauvages κ.λπ., C-435/92, Συλλογή 1994, σελ. Ι-67, σκ.9. 
24

 C-38/1999 παράγραφος 6 
25

 C-435/92 παράγραφος 13 
26

 Βλ. την απόφαση Επιτροπή/Γαλλία, όπ.αν., σκ.43 και Association pour la protection des animaux 
sauvages κ.λπ., όπ.αν., σκ.22. 

Με βάση τα παραπάνω, είναι ξεκάθαρο ότι απαγορεύεται η θέσπιση κλιµακωτών 
ηµεροµηνιών για την έναρξη και το τέλος της κυνηγετικής περιόδου, εκτός αν 
παρέχονται επιστηµονικά και τεχνικά δεδοµένα που αποδεικνύουν ότι δεν θα υπάρχει 
σύγχυση των ειδών και δεν θα υπάρχει ενόχληση από τη κυνήγι στα υπόλοιπα µη 
θηρεύσιµα είδη που έχουν εισέλθει στη φάση αναπαραγωγής ή µετανάστευσης.  
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων27 αποδεικνύει ότι η µετανάστευση των υδροβίων 
ειδών πουλιών ξεκινά κατά τον µήνα Ιανουάριο. Η µόνη αποδεκτή καταληκτική 
ηµεροµηνία για να είναι η Ρυθµιστική Απόφαση σύµφωνη µε το άρθρο 7(4) της Οδηγίας 
για τα Πουλιά και τη σχετική νοµολογία, είναι το αργότερο η 31 Ιανουαρίου για όλα τα 
είδη. Η ακολουθούµενη µέχρι και σήµερα πρακτική, έρχεται σε αντίθεση µε το κοινοτικό 
δίκαιο, µε αποτέλεσµα να υπάρχει περιθώριο προσφυγής στο ∆ΕΚ. 

 

Έλλειψη επιστηµονικής τεκµηρίωσης 

Από το νοµοθετικό πλαίσιο για το κυνήγι απουσιάζει συνολικά η απαραίτητη 
επιστηµονική τεκµηρίωση, η  οποία και θα εξασφάλιζε την βιωσιµότητα της 
δραστηριότητας: 

• Οι Ρυθµιστικές Αποφάσεις δεν λαµβάνουν υπόψη την φέρουσα ικανότητα κάθε 
περιοχής (αυτή δεν έχει εκτιµηθεί για καµία περιοχή της Ελλάδας), έτσι ώστε να 
ορίζουν την σωστή ένταση της κυνηγετικής δραστηριότητας που µπορεί αυτή να 
δεχτεί.  

• Τα αριθµητικά όρια θήρευσης του κάθε είδους πουλιού που θέτει η Ρυθµιστική 
Απόφαση δεν βασίζονται σε επιστηµονική τεκµηρίωση. ∆εν υπάρχουν στοιχεία 
για το µέχρι ποιο σηµείο η θνησιµότητα των ειδών είναι ανεκτή.  

• ∆εν υπάρχει θεσµοθετηµένο όριο για τον αριθµό των κυνηγών που µπορούν να 
δραστηριοποιούνται σε µια περιοχή. Το ζήτηµα αυτό διευθετείται ανεπίσηµα 
µεταξύ των κυνηγών, µέσω εσωτερικών κωδικών και δεοντολογίας. Η διαδικασία 
αυτή φυσικά και δεν αποτελεί εχέγγυο για τον περιορισµό των απειλών στα 
πουλιά28. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι παρόλα αυτά η έρευνα και «οιεσδήποτε εργασίες µε σκοπό την 
προστασία, τη διαχείριση και την εκµετάλλευση των πληθυσµών όλων των ειδών 
πτηνών...» αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας29. Η έλλειψη λοιπόν επιστηµονικών 
στοιχείων για την θέσπιση ενός σωστού συστήµατος ρύθµισης του κυνηγιού στην 
Ελλάδα βαραίνει το Ελληνικό κράτος.  

 
 

                                                 
27

 Σ. Καζαντζίδης, Μ. Νοΐδου, 2008, Προσδιορισµός της φαινολογίας µετανάστευσης των θηρεύσιµων 
υδρόβιων πουλιών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-ΕΘΙΑΓΕ- Ινστιτούτο ∆ασικών 
Ερευνών, Θεσσαλονίκη  

28
 Για τα νησιώτικα πουλιά: Σπινθάκης Β., ∆. Χουλής, Γ. Χωρέµης, Τα πουλιά της Χίου, ∆ήµος 
Οµηρούπολης, 1993, αλλά και πλήθος τοπικών αφανισµών πληθυσµών: Χατζηλάκου ∆., 1999. 
Συνοπτικός οδηγός - Επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων στα πτηνά και στους βιοτόπους τους - 
∆ιαχείριση βιοτόπων ορνιθοπανίδας,  Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα 

29
 Άρθρο 10 Οδηγία 79/409 και σχετική νοµολογία C-418/04 Επιτροπή κατά Ιρλανδίας 

Είναι σαφές ότι το υπάρχον σύστηµα έκδοσης ετήσιων Ρυθµιστικών Αποφάσεων 
παραβιάζει την κοινοτική Οδηγία για τα Πουλιά και δεν αποτελεί εγγύηση για τον 
τρόπο διεξαγωγής του κυνηγιού µέσα σε πλαίσια διατήρησης των πληθυσµών 
πουλιών σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης. Για το λόγο αυτό η Ορνιθολογική 
διαφωνεί µε την έκδοση ετήσιων Ρυθµιστικών Αποφάσεων.  
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3) Λαθροθηρία  
 
Λαθροθηρία είναι η παραβίαση των νόµων περί θήρας και αποτελεί κοινό τόπο στην 
Ελλάδα30. Η παραβίαση του νόµου γίνεται µε δύο τρόπους: 
 

• Θηρεύσιµα είδη κυνηγούνται µε παράνοµο τρόπο. Για παράδειγµα εκτός 
κυνηγετικής περιόδου, σε απαγορευµένες περιοχές ή µε παράνοµα µέσα. 

• Μη-θηρεύσιµα είδη κυνηγιούνται είτε ηθεληµένα είτε από λάθος. Πολλά από τα 
είδη αυτά είναι σπάνια ή απειλούµενα και προστατεύονται από την εθνική και 
διεθνή νοµοθεσία. 

 
Η λαθροθηρία έχει σοβαρές επιπτώσεις στους πληθυσµούς των προστατευόµενων και 
απειλούµενων µη-θηρεύσιµων ειδών πουλιών31. ∆ιεξάγεται σχεδόν ανεµπόδιστα, 
ιδιαίτερα σε προστατευόµενες περιοχές και πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της 
κυνηγετικής περιόδου. Ιδιαίτερα συνηθισµένη παραβίαση της κυνηγετικής νοµοθεσίας 
στην Ελλάδα είναι η χρήση απαγορευµένων µέσων προσέλκυσης πουλιών, όπως οι 
ξώβεργες και οι κράχτες, αλλά και η άσκηση κυνηγιού χωρίς κυνηγετική άδεια32. Η 
οργανωµένη λαθροθηρία είναι η πλέον επιζήµια στα είδη. ∆υστυχώς, πρόκειται για µια 
δραστηριότητα µη µετρήσιµη, αλλά όλα τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν ότι είναι ιδιαίτερα 
εκτεταµένη στην Ελλάδα33.  
 
Θέση της Ορνιθολογικής είναι ότι, στην ελληνική πραγµατικότητα, το ανεπαρκές νοµικό 
πλαίσιο για το κυνήγι γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης από τους λαθροθήρες. Το 
κυνήγι συχνά λειτουργεί ως προκάλυµµα για τη λαθροθηρία. Στοιχεία δείχνουν ότι 
υπάρχει σύνδεση µεταξύ της αύξησης των κρουσµάτων λαθροθηρίας κατά την περίοδο 
της νόµιµης κυνηγετικής περιόδου (Παράρτηµα ΙΙΙ). Σε πολλές περιπτώσεις οι 
λαθροθήρες εκµεταλλεύονται τις διατάξεις για το νόµιµο κυνήγι: τις περιοχές όπου το 
κυνήγι απαγορεύεται και υπάρχει θηραµατικός πλούτος καθώς και την ύπαρξη 
κλιµακωτών ηµεροµηνιών. ∆εν πρέπει βέβαια να παραληφθεί το γεγονός ότι η 
λαθροθηρία αποτελεί µία εκτεταµένη «παράνοµη αγορά» η οποία επιφέρει οικονοµικό 
κέρδος σε τοπικό επίπεδο.  
 
Η έκταση της λαθροθηρίας οφείλεται κυρίως στον ελλιπή κρατικό ελεγκτικό µηχανισµό 
και στην έλλειψη εκπαίδευσης των κυνηγών. Είναι σηµαντικό λοιπόν να δοθεί ιδιαίτερη 
βαρύτητα στον σχεδιασµό ενός αποτελεσµατικού εθνικού ελεγκτικού µηχανισµού της 
λαθροθηρίας, αλλά και να επανασχεδιαστεί η διαδικασία αδειοδότησης των κυνηγών. 
 

Απουσία κρατικού ελεγκτικού µηχανισµού 

Η απουσία ουσιαστικής φύλαξης των περιοχών κατά της λαθροθηρίας είναι ένα εµφανές 
και διαχρονικό πρόβληµα στην Ελλάδα. Μετά τη µεταφορά της δασοπυρόσβεσης στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία το 1998, οι κατά τόπους ∆ασικές Αρχές  έχουν απογυµνωθεί 
από το απαραίτητο προσωπικό, ενώ διαθέτουν πλέον ελάχιστη οικονοµική και τεχνική 
στήριξη από την Πολιτεία. Ως αποτέλεσµα, η τήρηση των διατάξεων για το κυνήγι και, 
κυρίως, ο έλεγχος της λαθροθηρίας καθίστανται ανέφικτα.  

                                                 
30

 Handrinos, G. and T. Akriotis (1997), The Birds of Greece, Christopher Helm Ltd, London. 
31

 Ιδιαίτερα για τα είδη µε χαµηλούς ρυθµούς αναπαραγωγής. Ενδεικτικά: Hallman, b. 1985. Status and 
conservation problems of birds of prey in Greece. in: Newton, I. & Chancellor, R.D. (eds.). Conservation 
studies on raptors. ICBP Technical Publication No. 5. ICBP. Cambridge, Heredia B., L. Rose and M. 
Painter (eds). 1996. Globally threatened birds in Europe. Action Plans. Council of Europe Publishing - 
Birdlife International και Tucker, G.M. and Heath, M.F. Eds. (1994) 

32
 RSPB, Illegal Hunting of birds in southern Europe, October 2006 

33
 Βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ.  
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Αντί της επίλυσης του σοβαρού αυτού προβλήµατος, η Πολιτεία επαναπαυόµενη στην 
ύπαρξη της Οµοσπονδιακής Θηροφυλακής, ουσιαστικά έχει εκχωρήσει µια σαφή 
Συνταγµατική της υποχρέωση. Αυτό συνέβη µε την υπαγωγή των θεµάτων ελέγχου στην 
Θηροφυλακή34. Τέτοιες κινήσεις όµως δεν εξασφαλίζουν µακροβιότητα εάν δεν 
υπάγονται στην εποπτεία του κράτους. Επιπλέον, είναι σαφές ότι η λειτουργία φορέων 
στους οποίους υπάγονται, µαζί, ο ελεγχόµενος και ο ελεγκτής χαρακτηρίζονται εγγενώς 
από αντικρουόµενα συµφέροντα. Η αποτελεσµατική φύλαξη απαιτεί την πολιτική και 
οικονοµική ανεξαρτησία από οποιαδήποτε οµάδα συµφέροντος.  
 
Η Κυνηγετική Συνοµοσπονδία διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιεί ιδιωτικούς φύλακες 
για τους σκοπούς της, οι οποίοι εξ’ αντικειµένου αφορούν τα θηρεύσιµα είδη και όχι τα 
απειλούµενα και σπάνια µη-θηρεύσιµα είδη, τα οποία και πλήττονται από την 
λαθροθηρία. Η Ορνιθολογική θεωρεί ότι οι ιδιωτικοί φορείς µπορεί να έχουν χρησιµότητα 
όταν επιτελούν ένα ρόλο συµπληρωµατικό και ενισχυτικό ως προς τις κεντρικές 
υπηρεσίες που διεκπεραιώνουν την φύλαξη. Οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες είναι θετικές και 
µπορούν να βοηθούν στην αντιµετώπιση κρουσµάτων. Παρόλα αυτά αποτελούν 
ιδιαίτερα περιορισµένη λύση στο πρόβληµα της λαθροθηρίας. Σε µεγάλο βαθµό 
αποτελούν υπεκφυγή ανάληψης των ευθυνών από την πλευρά της Πολιτείας. 
 
Η ύπαρξη της Οµοσπονδιακής Θηροφυλακής δεν απαλλάσσει την Πολιτεία από την 
υποχρέωση να δηµιουργήσει ένα αποτελεσµατικό ελεγκτικό µηχανισµό για την 
προστασία της πανίδας της Ελλάδας, όπως άλλωστε απορρέει και από το Άρθρο 24 του 
Συντάγµατος το οποίο ορίζει ότι «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους [...]35».  

 

Έλλειψη εκπαίδευσης 

Εκτός της ηθεληµένης οργανωµένης λαθροθηρίας στην Ελλάδα, πολλά προστατευόµενα 
ή µη θηρεύσιµα είδη πουλιών θανατώνονται εξαιτίας της λανθασµένης αναγνώρισης των 
ειδών κατά την διάρκεια του κυνηγίου. Αυτό οφείλεται στην απουσία σωστής 
εκπαίδευσης των κυνηγών. Η διαδικασία έκδοσης της κυνηγετικής άδειας είναι 
αναχρονιστική και ελαστικότατη, αφού οι  υποψήφιοι κυνηγοί καλούνται να απαντήσουν 
ένα ελλιπέστατο ερωτηµατολόγιο µε διαβλητές διαδικασίες. Η εξετάσεις για την έκδοση 
άδειας δεν προσφέρουν καµία ουσιαστική γνώση ως προς την αναγνώριση των 
διαφόρων ειδών, τη διαχείριση των βιοτόπων και άλλα απαραίτητα εφόδια. Τέλος, η 
διαδικασία έκδοσης αδειών δεν λαµβάνει υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών 
όπου κυρίως λαµβάνει χώρα η δραστηριότητα, µε αποτέλεσµα συχνά τα είδη µίας 
περιοχής να υπερθηρεύονται. Το σύστηµα εξετάσεων είναι από τα πλέον ελαστικά και 
ανεξέλεγκτα της Ευρώπης και για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να δηµιουργηθεί ένα 
νέο, εναρµονισµένο µε τις διεθνείς πρακτικές, σύστηµα έκδοσης κυνηγετικών αδειών 
στην Ελλάδα. 

 

                                                 
34

 Άρθρο 266 του ∆ασικού Κώδικα Ν∆ 86/1969 (ΦΕΚ Α’7), σύµφωνα µε το οποίο οι Κυνηγετικές 
Οργανώσεις υπάγονται στο πρώην Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, νυν ΥΠΕΚΑ. 

35
 Σύνταγµα της Ελλάδος, Άρθρο 24 

Η εκτεταµένη λαθροθηρία στη Ελλάδα δηµιουργεί και αναπαράγει µία εσφαλµένη 
παιδεία ως προς τη σχέση του ανθρώπου µε τη βιοποικιλότητα. Περαιτέρω, η 
συνεχής παραβίαση της νοµοθεσίας δηµιουργεί µία χρόνια κακή παράδοση. Για να 
την αλλάξουµε απαιτείται η ριζική αλλαγή της στάσης της όλων µας αλλά και της 
Πολιτείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι1 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Θηρεύσιμα είδη τα οποία έχουν ως απειλή το κυνήγι 
 

Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία 

Alectoris graeca Πετροπέρδικα 

Anas crecca (Ευρωπαϊκό) Κιρκίρι 

Anas strepera Καπακλής 

Coturnix coturnix (Κοινό) Ορτύκι 

Gallinago gallinago (Κοινό) Μπεκατσίνι 

Columba palumbus (Κοινή) Φάσσα 

Streptopelia turtur (Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Είδη τα οποία έχουν ως απειλή τη λαθροθηρία 
 

Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία 
Alectoris graeca Πετροπέρδικα 
Perdix perdix Καμπίσια Πέρδικα 
Coturnix coturnix (Κοινό) Ορτύκι 
Bonasa bonasia Δασόκοτα 
Tetrao urogallus Αγριόκουρκος 
Phasianus colchicus colchicus (Κοινός) Φασιανός 
Tetrax tetrax Χαμωτίδα 
Branta ruficollis Κοκκινόχηνα 
Tadorna ferruginea Καστανόπαπια 
Tadorna tadorna Βαρβάρα 
Anas crecca (Ευρωπαϊκό) Κιρκίρι 
Anas strepera Καπακλής 
Anas querquedula (Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα 
Bucephala clangula (Ευρωπαϊκή) Βουκεφάλα 
Aythya nyroca (Ευρωπαϊκή) Βαλτόπαπια 
Netta rufina (Ευρασιατικό) Φερεντίνι 
Mergellus albellus Νανοπρίστης 
Mergus merganser Χηνοπρίστης  
Oxyura leucocephala (Ευρωπαϊκό) Κεφαλούδι 
Nycticorax nycticorax (Κοινός) Νυχτοκόρακας 
Aquila clanga Στικταετός 
Aquila heliaca (Ανατολικός) Βασιλαετός  

Haliaeetus albicilla 
(Ευρωπαϊκός) 
Θαλασσαετός 

Buteo buteo (Κοινή) Γερακίνα 
Falco eleonorae Μαυροπετρίτης 
Falco vespertinus (Ευρωπαϊκό) 

                                                 
1 Πίνακες 1-6 συντάχθηκαν με βάση: Δημαλέξης Τ., Καστρίτης Θ., Μανωλόπουλος Α., & Κ. Γρίβας. 2009.  
Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της 
ορνιθοπανίδας. Τελική Έκθεση, ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Όπως και, Χανδρινός Γ., Καστρίτης Θ. 2009. Πουλια Στο Λεγάκις: Α. & Μαραγκού Π. (επιμ.). Το Κόκκινο Βιβλίο των 
Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία. Αθήνα 
 



Μαυροκιρκίνεζο 

Numenius tenuirostris Λεπτομύτα 
Gallinago gallinago (Κοινό) Μπεκατσίνι 
Crex crex Ορτυκομάνα 
Otis tarda Μεγάλη Ωτίδα 
Sterna albifrons (Ευρωπαϊκό) Νανογλάρονο 
Bubo bubo (Κοινός) Μπούφος 
Streptopelia turtur (Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι 

Merops apiaster 
(Ευρωπαϊκός) 
Μελισσοφάγος 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Είδη τα οποία έχουν ως απειλή την καταδίωξη 
 

Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία 

Casmerodius albus Αργυροτσικνιάς  

Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς 

Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος 

Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος 

Phalacrocorax carbo (Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος 

Pandion haliaetus Ψαραετός 

Neophron percnopterus Ασπροπάρης 

Gypaetus barbatus Γυπαετός 

Gyps fulvus Όρνιο 

Aquila chrysaetos Χρυσαετός 

Aquila heliaca (Ανατολικός) Βασιλαετός  

Aquila clanga Στικταετός 

Hieraaetus fasciatus Σπιζαετός 

Hieraaetus pennatus Γερακαετός 

Buteo buteo (Κοινή) Γερακίνα 

Falco peregrinus Πετρίτης 

Accipiter gentilis Διπλοσάινο 

Larus spp  

Corvus corax (Κοινός) Κόρακας 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Είδη τα οποία έχουν ως απειλή την εκ λάθους θανάτωση από το 
κυνήγι 

Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία 

Tetrax tetrax Χαμωτίδα 

Anser albifrons Ασπρομέτωπη χήνα 

Anser anser Σταχτόχηνα 

Branta ruficollis Κοκκινόχηνα 

Tadorna tadorna Βαρβάρα 

Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς  

Ardeola ralloides (Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς  

Egretta garzetta (Κοινός) Λευκοτσικνιάς  

Casmerodius albus Αργυροτσικνιάς  

Ixobrychus minutus 
(Ευρωπαϊκός) 
Μικροτσικνιάς 



Nycticorax nycticorax (Κοινός) Νυχτοκόρακας 

Ciconia ciconia Λευκός Πελαργός 

Ciconia nigra Μαύρος Πελαργός 

Phoenicopterus roseus (Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο 

Platalea leucorodia 
(Ευρασιατική) 
Χουλιαρομύτα 

Plegadis falcinellus (Ευρασιατική) Χαλκόκοτα 

Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα 

Haliaeetus albicilla 
(Ευρωπαϊκός) 
Θαλασσαετός 

Numenius arquata (Ευρασιατική) Τουρλίδα 

Pluvialis apricaria (Ευρωπαϊκό) Βροχοπούλι 

Vanellus vanellus (Ευρωπαϊκή) Καλημάνα 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Είδη τα οποία έχουν ως απειλή την όχληση από κυνήγι 
 

Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία 

Anser anser Σταχτόχηνα 

Branta ruficollis Κοκκινόχηνα 

Cygnus columbianus Νανόκυκνος 

Tadorna tadorna Βαρβάρα 

Aythya nyroca (Ευρωπαϊκή) Βαλτόπαπια 

Bucephala clangula (Ευρωπαϊκή) Βουκεφάλα 

Mergellus albellus Νανοπρίστης 

Mergus serrator Θαλασσοπρίστης 

Netta rufina (Ευρασιατικό) Φερεντίνι 

Botaurus stellaris (Ευρασιατικός) Ήταυρος 

Phoenicopterus roseus (Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο 

Plegadis falcinellus (Ευρασιατική) Χαλκόκοτα 

Pandion haliaetus Ψαραετός 

Aegypius monachus Μαυρόγυπας 

Aquila chrysaetos Χρυσαετός 

Aquila heliaca (Ανατολικός) Βασιλαετός  

Aquila clanga Στικταετός 

Haliaeetus albicilla 
(Ευρωπαϊκός) 
Θαλασσαετός 

Hieraaetus fasciatus Σπιζαετός 

Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος 

Buteo rufinus Αετογερακίνα 

Falco biarmicus Χρυσογέρακο 

Falco eleonorae Μαυροπετρίτης 

Falco peregrinus Πετρίτης 

Calidris alpina Λασποσκαλίδρα 

Calidris minuta (Κοινή) Νανοσκαλίδρα 

Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής 

Gallinago gallinago (Κοινό) Μπεκατσίνι 

Limosa lapponica Θαλασσολιμόζα 

Limosa limosa (Ευρωπαϊκή) Λιμόζα 



Numenius arquata (Ευρασιατική) Τουρλίδα 

Numenius phaeopus Σιγλίγουρος 

Pluvialis apricaria (Ευρωπαϊκό) Βροχοπούλι 

Recurvirostra avosetta (Ευρωπαϊκή) Αβοκέτα 

Tringa erythropus Μαυρότρυγγας 

Tringa nebularia Πρασινοσκέλης 

Vanellus vanellus (Ευρωπαϊκή) Καλημάνα 

Sterna caspia Καρατζάς 

Bubo bubo (Κοινός) Μπούφος 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Είδη τα οποία έχουν ως απειλή την μολυβδίαση από σκάγια 
 

Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία  
Anas acuta Ψαλίδα (του Βορρά) 
Anas clypeata (Ευρασιατική) Χουλιαρόπαπια 
Anas crecca (Ευρωπαϊκό) Κιρκίρι 
Anas penelope (Ευρωπαϊκό) Σφυριχτάρι 
Anas strepera Καπακλής 
Aythya ferina Γκισάρι 
Aythya fuligula Μαυροκέφαλη Πάπια 
Aythya nyroca (Ευρωπαϊκή) Βαλτόπαπια 
Gygnus olor  (Βουβός) Κύκνος 
Cygnus cygnus Αγριόκυκνος 
Cygnus columbianus Νανόκυκνος 
Phoenicopterus roseus (Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο 
Aquila clanga Στικταετός 
Haliaeetus albicilla (Ευρωπαϊκός) Θαλασσαετός 
Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος 
Fulica atra (Κοινή) Φαλαρίδα 

 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Περίοδοι θήρας σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

 

ΧΩΡΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 1 Σεπτέμβρη-31 Ιανουαρίου 
 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΑΡΞΗ: 15 Αυγούστου έως 1η Οκτωβρίου 
ΛΗΞΗ: 21η Οκτωβρίου έως 21η Δεκεμβρίου 
 
*Μόνο για τον Φασιανό (Phasianus colchicus) λήγει 28 Φεβρουαρίου 

ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
1η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιανουαρίου 
 
*Ειδικότερα: για πάπιες και χήνες επιτρέπεται το κυνήγι έως τις 20η 
Φεβρουαρίου 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ 

20η Αυγούστου έως 31η Δεκεμβρίου 
 
*Εκτός από την Φάσσα (Columbia palumbus) που το κυνήγι της 
ανοίγει στις 10 Αυγούστου και της Κοινής Πουπουλόπαπιας  
(Somateria mollissima) που ξεκινά την 1η Ιουνίου 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ  
ΕΝΑΡΞΗ: 1η Σεπτεμβρίου έως 1η Νοεμβρίου 
ΛΗΞΗ: 15η Ιανουαρίου έως 20η Φεβρουαρίου 

ΓΑΛΛΙΑ 

ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΑΡΞΗ: 1η Αυγούστου έως 15η Οκτωβρίου 
ΛΗΞΗ:10η Ιανουαρίου έως 20η Φεβρουαρίου 
 
*Εκτός από τον Φασιανό και την Πέρδικα που λήγει στις 28η 
Φεβρουαρίου 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

 
ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΑΡΞΗ:1η Αυγούστου έως 1η Οκτωβρίου 
ΛΗΞΗ: 15η Οκτωβρίου έως 31η Ιανουαρίου  
 
*Εκτός από το Χαβαρόνι (Cornus frugilegus) , την Ευρωπαϊκή Κίσσα ( 
Garrulus glandarius), την (Σταχτιά) Κουρούνα (Corvus corone) και την 
Κοινή Καρακάξα (Pica pica) που η κυνηγετική περίοδος ξεκινά την 1η 
Ιουνίου και λήγει την 28η Φεβρουαρίου 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΑΡΞΗ:1η Σεπτεμβρίου έως 1η Νοεμβρίου 
ΛΗΞΗ: 30η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιανουαρίου 

ΙΤΑΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗ:1η Σεπτεμβρίου  
ΛΗΞΗ: 31η Ιανουαρίου 



Εισαγωγές ανά µήνα
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Ποσοστά

97%

3%

Μη θηρευσιµα είδη

Εκτός κυνηγετικής περιόδου

Ποσοστό εισαγωγών ανά κατηγορία ειδών πουλιών

4%

84%

1%

0% 5%

1%
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Άλλα

Αρπακτικά

Ερωδιοί

Θαλασσοπούλια

Παρυδάτια

Στρουθιόµορφα

Υδρόβια

Παράρτημα ΙΙΙ 
 
Στοιχεία εισαγωγών από περιστατικά λαθροθηρίας (Σύλλογος Προστασίας και 
Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ») 
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