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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Προς  

Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας 

Τμήμα Β’ 

Αθήνα, 29-06-09 

Αρ. Πρωτ. 10/237 

 

Θέμα : Προτάσεις για τη Ρυθμιστική Απόφαση Κυνηγιού Περιόδου 2010-2011. 

 

Αξιότιμοι κύριοι, Αξιότιμες κυρίες,  

 

Παραθέτουμε τις προτάσεις μας για την Ρυθμιστική Απόφαση του κυνηγιού για το έτος 2010-

2011. Μέρος των προτάσεων έχουν κατατεθεί επί σειρά ετών στην Υπηρεσία σας χωρίς τελικά 

να ληφθούν υπόψη. Φέτος είμαστε επίσης σε θέση να προτείνουμε και κάποια πιο 

συγκεκριμένα μέτρα για την Ρυθμιστική Απόφαση.  

Εξαιτίας τόσο της πολυετούς επανάληψης των πάγιων θέσεων σχεδόν θέσεών μας και της 

αδυναμίας από πλευράς Υπουργείου να δώσει επαρκείς εξηγήσεις για την άρνηση υιοθέτησής 

τους, όσο και των πρόσφατων εξελίξεων με τις καταδίκες της χώρας μας στο ΔΕΚ για την 

Οδηγία για τα Πουλιά, τονίζουμε ότι η ανταπόκριση της Υπηρεσίας σας όσον αφορά τις 

απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο θεσμικό πλαίσιο για το κυνήγι έχει πια 

καθυστερήσει πολύ και έχει φέρει την χώρα μας ενώπιον προστίμων. 

 

Γενικές θέσεις  

1. Ζητούμε την κατάργηση του συστήματος έκδοσης ετήσιων Ρυθμιστικών 

Αποφάσεων, και την αντικατάστασή του από την ΚΥΑ ενσωμάτωσης της Οδηγίας για τα 

Πουλιά, καθώς αποτελεί σταθερή νομοθετική λύση για το θέμα του κυνηγιού. 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 νομολογία του ΔΕΚ1

                                                           
1 C-339/87, Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών 

 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." 
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2. Ζητούμε την κατάργηση των κλιμακωτών ημερομηνιών. 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 εκπονήσει μελέτες που αποδεικνύουν ότι δεν 

υπάρχει σύγχυση των ειδών και δεν υπάρχει ενόχληση από τους κυνηγούς στα υπόλοιπα μη 

θηρεύσιμα είδη που έχουν εισέλθει στη φάση αναπαραγωγής ή μετανάστευσης. Δεδομένου 

ότι η Ελλάδα δεν έχει εκπονήσει σχετικές μελέτες, οφείλει να ορίζει την ίδια καταληκτική 

ημερομηνία για την άσκηση θήρας για όλα τα είδη.  

 

3. Ζητούμε την λήξη της κυνηγετικής περιόδου στις 31 Ιανουαρίου για όλα τα είδη. 

Η μοναδική μελέτη που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων2

 

 το 2008 αποδεικνύει ότι η μετανάστευση των υδροβίων ειδών πουλιών ξεκινά 

κατά τον μήνα Ιανουάριο. Έτσι, η μόνη αποδεκτή καταληκτική ημερομηνία προκειμένου να 

μην δημιουργείται όχληση στα πουλιά, αλλά και σύγχυση για τις ημερομηνίες θήρευσης, η 

οποία θα είναι 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. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί, 

ότι με βάση τα στοιχεία των τελευταίων χρόνων από τα Κέντρα Περίθαλψης «Αλκυόνη» και 

«ΕΚΠΑΖ» καθώς και του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης «ΑΝΙΜΑ», υπάρχει αύξηση 

των πυροβολημένων μη θηρεύσιμων πουλιών κατά τη κυνηγετική περίοδο, αποδεικνύοντας 

έτσι  την έξαρση της λαθροθηρίας με το πρόσχημα του νόμιμου κυνηγιού. 

Ειδικότερες προτάσεις 

Είναι αναγκαία η επικαιροποίηση του καταλόγου των θηρεύσιμων ειδών με βάση τα πλέον 

σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Κυρίως θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να αποφευχθεί 

η υπερθήρευση, και να βελτιωθούν οι βιότοποι των θηραματικών ειδών, ιδιαίτερα για τα είδη 

εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στα θηράματα των αρπακτικών (πέρδικες). Η κατάσταση των 

θηρεύσιμων ειδών είναι τέτοια που επιβάλλονται οι εξής απαγορεύσεις: 

1. η θήρα του είδους Καπακλή (Anser strepera) για περίοδο 5 ετών 

2. η θήρα του είδους Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons) στα ενδιαιτήματα 

όπου απαντάται η Νανόχηνα (Anser erythropus), δηλαδή στους 

υγρότοπους Κερκίνης, Κορώνειας-Βόλβης, Δέλτα Νέστου, Λίμνης 

Ισμαρίδας, Λίμνης Βιστονίδας και Δέλτα Έβρου 

                                                           
2 Σ. Καζαντζίδης, Μ. Νοΐδου, 2008, Προσδιορισμός της φαινολογίας μετανάστευσης των θηρεύσιμων υδρόβιων 

πουλιών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-ΕΘΙΑΓΕ- Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη  
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3. η θήρα του είδους Καλημάνα (Vanellus vanellus) για περίοδο 3 ετών 

4. η θήρα του είδους Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) για περίοδο 3 ετών 

 

Όπως σας είναι γνωστό, η Ελλάδα έχει καταδικαστεί στο ΔΕΚ για σειρά υποθέσεων που 

αφορούν την ελλιπή συμμόρφωση με την Οδηγία για τα Πουλιά (υποθέσεις C-293/07 και C-

259/08). Δεν αποτελεί λοιπόν συμμόρφωση με τις καταδίκες η συνέχιση αυτού το εξαιρετικά 

αποσπασματικού τρόπου αντιμετώπισης του θεσμικού πλαισίου για το κυνήγι στην Ελλάδα.  

Δυστυχώς, υπό την επιβολή προστίμων αυτή τη φορά, το Υπουργείο θα πρέπει να δει τις 

καταδίκες ως «ευκαιρία» για την συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η 

κακή διαχείριση του κυνηγιού για τα πουλιά της Ελλάδας.  

 

Με εκτίμηση, 

 

 
Ξενοφών Κάππας 

Διευθυντής ΕΟΕ 
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