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Προς:  

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας 

Τμήμα Β’ 

 

Θέμα : Προτάσεις για τη Ρυθμιστική Απόφαση Κυνηγιού Περιόδου 2007-2008. 

 

Σας παραθέτουμε τις προτάσεις μας για την ρυθμιστική απόφαση του κυνηγιού για το 

έτος 2007-2008. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν γενικότερες τοποθετήσεις επί της 

αρχής. Για να υπάρχει δυνατότητα πιο ειδικής και προσεκτικής επεξεργασίας και 

προτάσεων προτείνουμε να υπάρχει ένα αρχικό κείμενο  προτάσεων και θέσεων του 

Υπουργείου πάνω στο οποίο θα μπορούσε να γίνει ένας ειδικότερος σχολιασμός από 

πλευράς μας.  

Με βάση τη σχετική νομολογία του ΔΕΚ(C-435/92, C-38/99) η λήξη της θήρας με 

κλιμακωτές ημερομηνίες απαγορεύεται εκτός εάν: το κράτος μέλος έχει υποβάλει 

μελέτες που αποδεικνύουν ότι δεν θα υπάρχει σύγχυση των ειδών και δεν θα υπάρχει 

ενόχληση από τους κυνηγούς στα υπόλοιπα μη θηρεύσιμα είδη που έχουν εισέλθει στη 

φάση αναπαραγωγής ή μετανάστευσης. Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει 

τέτοιες μελέτες, οφείλει να ορίζει καταληκτική ημερομηνία για την άσκηση θήρας την 

ίδια για όλα τα είδη. 

Με βάση τα παραπάνω η μόνη αποδεκτή καταληκτική ημερομηνία για να είναι η 

ρυθμιστική σύμφωνη με το άρθρο 7 (4) της οδηγίας 79/409EEC είναι το αργότερο η 31 

Ιανουαρίου για όλα τα είδη.  
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Όπως είναι γνωστό η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί στο ΔΕΚ για σειρά υποθέσεων που 

αφορούν την ελλιπή συμμόρφωση με την οδηγία 79/409EEC για τις οποίες, εκκρεμεί 

καταδικαστική απόφαση. Η ρυθμιστική του κυνηγιού για την περίοδο 2006-2007 είναι 

μία καλή ευκαιρία για την χώρα μας να αποδείξει ό τι το υλάχιστο ν σε αυτό  το  θέμα 

υπάρχει η πολιτική βούληση για την τήρηση των επιταγών της συγκεκριμένης οδηγίας 

η οποία, αποτελεί το σημαντικότερο νομοθετικό εργαλείο για τον στόχο που έχει θέσει 

η ΕΕ για αναστροφή της τάσης μείωσης της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010. 

Επίσης ειδικά για την φετινή καταστροφική χρονιά λόγω των πυρκαγιών πιστεύουμε 

ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη σχετικά με τη θήρευση. Πιο συγκεκριμένα εξ 

αιτίας της εκτεταμένης καταστροφής των κατάλληλων βιοτόπων για τα μεταναστευτικά 

πουλιά, προτείνεται ως έκτακτο μέτρο για τις ζώνες διάβασης των αποδημητικών 

πουλιών που είναι σε καμένες περιοχές ή γειτνιάζουν με αυτές και σε απόσταση πέντε 

χιλιομέτρων, η αναστολή της έναρξης του κυνηγιού από τις 20/08 όπως προβλεπόταν 

ως τώρα και η ταυτόχρονη έναρξη με τις υπόλοιπες περιοχές (15/09). Η απαγόρευση 

μόνο εντός των καμένων περιοχών δεν έχει ιδιαίτερο αποτέλεσμα καθώς είναι οι γύρω 

περιοχές οι οποίες προσφέρουν κατάλληλες συνθήκες για τα πουλιά.  

Παράλληλα θα πρέπει να δοθεί εντολή στις περιφερειακές και τοπικές αρμόδιες 

υπηρεσίες των περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, να εκδώσουν αποφάσεις  για 

τον περιορισμό του κυνηγιού εάν, όπου και για όσο κριθεί απαραίτητο, ανάλογα με τις 

τοπικές συνθήκες και την έκταση της καταστροφής στην περιοχή τους.  

 

Με εκτίμηση, 

 
 

Ξενοφών Κάππας 

Διευθυντής ΕΟΕ 


