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Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με 
εταίρους σε πάνω από 100 χώρες, 40 από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Η Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα. Σκοπός της ΕΟΕ είναι η 
μελέτη και η προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. 
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Αγαπητοί  κύριοι / κυρίες,   
 
 
Με αφορμή τη περασμένη κυνηγετική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν 
πολλές περιπτώσεις λαθροκυνηγιού αλλά και αδυναμίας συνεννόησης των αρμόδιων 
υπηρεσιών, θα θέλαμε να τονίσουμε τα προβλήματα που εντοπίστηκαν αλλά και να 
προτείνουμε λύσεις για την αντιμετώπισή τους.  

 
Ενώ το κυνήγι είναι μια νόμιμη δραστηριότητα που ρυθμίζεται από κανόνες, το λαθροκυνήγι 
είναι η παράνομη διεξαγωγή του, είτε σε περιοχές, είτε κατά τη διάρκεια περιόδων που το 
κυνήγι είναι απαγορευμένο, είτε με τη χρήση παράνομων μέσων. 
 
Οι συνέπειες της λαθροθηρίας μπορούν να αποβούν καταστροφικές για την ορνιθοπανίδα 
και μας απασχολεί ιδιαίτερα καθώς δεν τίθεται θέμα μόνο άμεσης θανάτωσης αλλά και 
όχληση στους πληθυσμούς, καθώς το κυνήγι γίνεται σε απαγορευμένες περιοχές ή 
περιόδους αναπαραγωγής, φωλαιοποίησης κλπ. 
 
Μέσα στο 2007 το πρόβλημα της λαθροθηρίας έλαβε τεράστιες διαστάσεις, με κατακραυγή 
της χώρας μας και στο εξωτερικό. Περιπτώσεις όπως η σκοτωμένη Νανόχηνα στην Κερκίνη, 
η μαζική εξόντωση 40 ορτυκομάνων στη Λέσβο αλλά και η διαιώνιση της πρακτικής του 
παράνομου ανοιξιάτικου κυνηγιού στο Ιόνιο και των λιμνών στη Σαντορίνη, είναι κάποιες από 
τις πιο χτυπητές περιπτώσεις λαθροθηρίας. Ιδιαίτερα το θέμα της Νανόχηνας, πήρε μεγάλες 
διαστάσεις και στον ευρωπαϊκό τύπο, με κινητοποίηση διεθνών ΜΚΟ με αποτέλεσμα τη 
δυσφήμηση της χώρας μας αλλά και την αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας των 
αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών.  
 
Η αδυναμία συνεννόησης των αρμόδιων υπηρεσιών εντοπίστηκε και στην αδυναμία τους να 
ανταποκριθούν σε καταγγελίες μας σε περιπτώσεις λαθροκυνηγιού, αλλά και στην 
χαρακτηριστική καθυστέρηση εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με το κυνήγι 
στις καμένες περιοχές.  
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Με βάση αυτά και για να αποφευχθεί η συνέχιση αντίστοιχων καταστάσεων και φέτος, η ΕΟΕ 
καταθέτει ορισμένες προτάσεις σχετικά με τα παραπάνω προβλήματα. Στόχος μας είναι οι 
λύσεις αυτές να συμβάλουν στον περιορισμό αντίστοιχων φαινομένων κατά τη φετινή 
κυνηγετική περίοδο, θέτοντας τις βάσεις για μια πιο ομαλή διεξαγωγή του κυνηγιού. 
 
Θεωρούμε πολύ σημαντικό να αποτελέσουν έναυσμα για έναν κύκλο συζητήσεων όπου θα 
μπορούν να συμβάλουν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται και δραστηριοποιούνται με σκοπό 
την προστασία της φύσης. 
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω 
διευκρίνιση. 
 
 
Με τιμή,   

 
 

Ξενοφών Κάππας  
Διευθυντής ΕΟΕ  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 
 
 
Α. Επανακαθορισμός συστήματος έκδοσης κυνηγετικών αδειών  
 
Παράλληλα με άλλες σημαντικές δράσεις ο επανακαθορισμός της διαδικασίας έκδοσης 
κυνηγετικών αδειών θεωρείται ένα σημαντικό βήμα. Γνωρίζοντας τις θέσεις και προτάσεις 
που έχει καταθέσει ήδη η κυνηγετική συνομοσπονδία, θεωρούμε ότι υπάρχει η κοινωνική 
ωριμότητα και παρουσιάζεται πλέον η ευκαιρία για τον διαχωρισμό του κυνηγού από το 
λαθροκυνηγό.  
 
Προς αυτή την κατεύθυνση και για την πιστοποίηση της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των 
κυνηγών, θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η διαδικασία έκδοσης κυνηγετικών αδειών, η 
οποία να περιλαμβάνει αυστηρότερες διατάξεις. Η σημερινή διαδικασία χαρακτηρίζεται ως 
σχετικά εύκολη, επιτρέποντας την δυνατότητα σε δυνητικούς λαθροκυνηγούς να αποκτήσουν 
άδεια, οι οποίοι αδιαφορούν ή αδυνατούν να μάθουν την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές 
διατάξεις.  
 
 
Β. Ανασύσταση και ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών (ΔΑΣΙΚΗ, Δ/ΝΣΗ 
ΘΗΡΑΣ)  
 
Μέσα από την εμπειρία μας στην προστασία και διαχείριση της άγριας ορνιθοπανίδας και 
των βιοτόπων θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης ενός ισχυρού σώματος 
δασοφυλακής, αρμόδιο για την έλεγχο και τη συνολική εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων 
περί θήρας.  
 
Η δομή και ο τρόπος οργάνωσης των δασικών υπηρεσιών, παρουσιάζει προβλήματα που θα 
μπορούσαν να περιοριστούν αν προωθούνταν άμεσα ορισμένες αλλαγές. Εμπόδια στην 
αποτελεσματικότητα της δράσης των υπηρεσιών αποτελούν κυρίως η έλλειψη προσωπικού, 
η ελλιπής χρηματοδότηση, αλλά και η σύγχυση αρμοδιοτήτων  ή επικάλυψή τους με άλλες 
υπηρεσίες.  
 
Στο πλαίσιο αυτό και βάσει της εμπειρίας της ΕΟΕ από την επαφή της με τις κατά τόπους 
δασικές αρχές, προτείνουμε:  
o Την επανασύσταση της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσ. Περιβάλλοντος με 

διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.  
o Να επανεξετασθεί η μεταφορά των Περιφερειακών Δασικών υπηρεσιών, ως 

αποκεντρωμένων, στην εν λόγω Γεν. Γραμματεία  
o Να στελεχωθούν άμεσα τόσο οι κεντρικές όσο και οι περιφερειακές Υπηρεσίες με 

επαρκές και κατάλληλων ειδικοτήτων προσωπικό (βιολόγοι, γεωλόγοι, χωροτάκτες κλπ) 
o Να εξασφαλιστεί η αδιατάρακτη και συνεχής χρηματοδότηση του Δασικού τομέα 
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o Να αναβαθμιστεί ο ρόλος των Δασικών υπηρεσιών στον τομέα της προστασίας και 
ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών και της άγριας πανίδας: π.χ. σε κάθε 
Δασαρχείο ή Δασική Υπηρεσία να συσταθεί ειδικό γραφείο με αποφασιστικές και 
αποκλειστικές αρμοδιότητες σε θέματα προστατευόμενων περιοχών και άγριας ζωής.  

o Να αναδιοργανωθεί η Δασική υπηρεσία, έτσι ώστε να αναλάβει τις υποχρεώσεις της για 
φύλαξη των περιοχών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία της. Ανάμεσα στους στόχους της 
είναι και η αντιμετώπιση των φαινομένων λαθροθηρίας, χρήσης δηλητηρίων κλπ.  

o Απώτερος στόχος είναι να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες για το φυσικό 
περιβάλλον που σήμερα  ασκούνται από. τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Προστασίας 
Φυσικού Περιβάλλοντος (προς ένταξη στη ΓΔ Βιοποικιλότητας & Προστατευόμενων 
Περιοχών και Δασών). 

 
Πιο συγκεκριμένα η Δ/νση Θήρας, τα στελέχη της οποίας είναι αρμόδια για τον έλεγχο του 
κυνηγιού και των βιοτόπων, έχει μείνει αδρανής τα τελευταία χρόνια, ενώ η έλλειψη 
προσωπικού είναι εμφανής. Ως υπεύθυνη για την εφαρμογή της οδηγίας 79/ 409 για τα άγρια 
πουλιά πρέπει να αναλάβει ξανά το ρόλο της. 
 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποδιοργάνωσης είναι ότι η Ελλάδα δεν εκπροσωπείται 
στην Επιτροπή ORNIS στις Βρυξέλες (η οποία συστήνεται από τις εθνικές αντιπροσωπείες 
και είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της Οδηγίας 79/409 και την παρακολούθησή της). Η μη 
τήρηση της υποχρέωσης αυτής δυσφημεί τη χώρα μας και δεν τις επιτρέπει να επηρεάζει 
καταστάσεις σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.  
 
Τέλος, η δημιουργία του σώματος της αγροφυλακής είναι ένα ακόμα θετικό βήμα, με 
προοπτικές συμβολής στην περιβαλλοντική προστασία της Ελληνικής υπαίθρου και σίγουρα 
ενισχύει το ρόλο των δασικών υπηρεσιών.  
 
Ως νεοσύστατο σώμα όμως, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και επικρατεί σύγχυση ως 
προς τις αρμοδιότητες και το έργο του, καθώς έχει αναλάβει καθήκοντα που πολλές φορές 
εφάπτονται των δασικών υπηρεσιών.  
 
Πρότασή μας είναι η συνεχής εκπαίδευσή τους και η πιο στενή συνεργασία με έμπειρες 
υπηρεσίες, όπως τα δασαρχεία.  
 


