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Ενηµέρωση σε επικεφαλίδες 
 
Η Ε. Επιτροπή λαµβάνει µέτρα για την 
αναστροφή της µείωσης της βιοποικιλό-
τητας  
 
Αιολικά πάρκα και ορνιθοπανίδα 
 
Διαρθρωτικά Ταµεία και Ταµείο Συνοχής 
2007-2013. Νέες ελπίδες για την χρηµατο-
δότηση του Δικτύου Natura; 
 
Η θέση της ΕΟΕ για την ρυθµιστική της 
κυνηγετικής περιόδου 2006-2007 
 
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Α-
νάπτυξης 2007-2013 
 
Υιοθετήθηκε ο κανονισµός για το LIFE+  
 
Ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στη Βουλή και 
το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο  
 
Νέες εκδόσεις στη βιβλιοθήκη της ΕΟΕ 
 
 

Η Ε. Επιτροπή λαµβάνει µέτρα για τον 

τερµατισµό της µείωσης της βιοποικιλό-

τητας. 

Προειδοποιητική επιστολή απέστειλε η Ε. Επι-

τροπή στην Ελλάδα και 12 ακόµη κράτη µέλη για 

ελλιπή ενσωµάτωση της οδηγίας 79/409 για την 

προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτό-

πων τους. Η νέα αυτή υπόθεση έρχεται να προ- 

 

στεθεί στις άλλες δύο που από το παρελθόν βα-

ραίνουν την Ελλάδα για µη ορθή εφαρµογή της 

συγκεκριµένης οδηγίας. Σε σχέση µε την οδηγία 

για τα ενδιαιτήµατα η Ελλάδα και 8 ακόµη κράτη 

µέλη έλαβαν προειδοποιητική επιστολή επίσης 

για ελλιπή ενσωµάτωση της. Οι ανεπάρκειες της 

νοµοθεσίας των κρατών µελών και για τις δύο 

υποθέσεις διαφέρουν από τη µία χώρα στην άλ-

λη. Η ορθή εφαρµογή των οδηγιών για τα άγρια 

πουλιά και τα ενδιαιτήµατα είναι ζωτικής σηµα-

σίας για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για α-

ναστροφή της µείωσης της βιοποικιλότητας 

µέχρι το 2010. 

 

Αιολικά Πάρκα και ορνιθοπανίδα. 

Στο πλαίσιο της συµµετοχής της στην έκθεση 

eco-life, η ΕΟΕ παρουσίασε τις θέσεις της σχετικά 

µε την δηµιουργία και την χωροθέτηση αιολικών 

πάρκων. Η ΕΟΕ είναι υπέρ της εκµετάλλευσης 

της αιολικής ενέργειας αλλά οι ενδεχόµενες σο-

βαρές επιπτώσεις στα πουλιά και τα οικοσυστή-

µατα θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη 

στον στρατηγικό σχεδιασµό της ανάπτυξης της. 

Για το λόγο αυτό προτείνεται η προληπτική ε-

ξαίρεση από την χωροθέτηση αιολικών πάρκων 

των Σηµαντικών Περιοχών για τα πουλιά στην 

Ελλάδα (ΣΠΠΕ) οι οποίες,  έχουν χαρακτηριστεί 

ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) υπό τις επι-
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ταγές της οδηγίας 79/409 για τα άγρια πουλιά, 

καθώς και την εξαίρεση ΣΠΠΕ  που δεν έχουν 

ακόµη χαρακτηριστεί. Η ΕΟΕ σαν περιβαλλοντι-

κή ΜΚΟ υποστηρίζει ότι οι προτεινόµενοι τόποι 

κοινοτικής σηµασίας (πΤΚΣ) του δικτύου Natura 

θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν για την διαφύ-

λαξη του χαρακτήρα τους σαν περιοχές διατήρη-

σης της φύσης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

evangelidis@ornithologiki.gr 

 

Διαρθρωτικά Ταµεία και Ταµείο Συνοχής 

2007-2013. Νέες ελπίδες για την χρηµατο-

δότηση του Δικτύου Natura; 

Μετά από µήνες εντατικών διαπραγµατεύσεων 

στις Βρυξέλλες, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε 

στις 4 Ιουλίου τους κανονισµούς για τα Διαρθρω-

τικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής της περιόδου 

2007-2013. Οι χρηµατοδοτήσεις ύψους 308 δις € 

αποσκοπούν στην οικονοµική ανάπτυξη των 

φτωχότερων περιοχών της Ε.Ε.  

Η BirdLife International συνεργαζόµενη και µε 

άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις άσκησε πίε-

ση για την εισαγωγή µίας περιβαλλοντικής διά-

στασης στην πολιτική ανάπτυξης της Ε.Ε για τη 

νέα προγραµµατική περίοδο. Προτεραιότητα της 

BirdLife είναι η εξασφάλιση επαρκούς χρηµατο-

δότησης για το δίκτυο προστατευόµενων περιο-

χών Natura των οποίων η διαχείριση σύµφωνα 

µε τις εκτιµήσεις της Ε. Επιτροπής απαιτεί 6,1 δις 

€ ετησίως. Επιλέξιµα έργα για χρηµατοδότηση 

στις περιοχές Natura είναι µεταξύ άλλων η δη-

µιουργία κέντρων επισκεπτών, η αποκατάσταση 

οικοτόπων και η δηµιουργία διαχειριστικών σχε-

δίων. Το Ευρωκοινοβούλιο καθοδηγούµενο από 

τον Ευρωβουλευτή Κ. Χα-

τζηδάκη, διαπραγµατεύτη-

κε επιτυχώς µε το 

Συµβούλιο των Υπουργών 

για την βελτίωση των κα-

νονισµών που διέπουν τα 

Διαρθρωτικά Ταµεία και το 

Ταµείο Συνοχής για χάρη του περιβάλλοντος. 

Συγκεκριµένα, ο κ. Χατζηδάκης κατάφερε να 

εξασφαλίσει καλύτερους όρους για την συµµε-

τοχή των κοινωνικών εταίρων συµπεριλαµβανο-

µένων των περιβαλλοντικών ΜΚΟ, και πέτυχε 

την υιοθέτηση ενός ξεχωριστού άρθρου στο Γενι-

κό Κανονισµό για την ʺβιώσιµη ανάπτυξηʺ. Έτσι, 

οι δράσεις των Διαρθρωτικών Ταµείων, δε µπο-

ρούν σε καµία περίπτωση να αντιστρατεύονται 

την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΟΕ και η 

BirdLife International θα ήθελαν να ευχαριστή-

σουν τον κ. Χατζηδάκη για την προσπάθεια του 

αυτή. 

 

Η θέση της ΕΟΕ για την ρυθµιστική της 

κυνηγετικής περιόδου 2006-2007. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η ΕΟΕ κλήθηκε 

από την αρµόδια Δ/νση του Υπουργείου Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίµων για να εκφράσει 

την άποψη της σε σχέση µε την ρυθµιστική της 

νέας κυνηγετικής περιόδου. 

Σύµφωνα µε 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 
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υπόλοιπα µη θηρεύσιµα είδη που έχουν εισέλθει 

στη φάση αναπαραγωγής ή µετανάστευσης. Δε-

δοµένου ότι η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει τέτοιες 

µελέτες, οφείλει να ορίζει καταληκτική ηµερο-

µηνία για την άσκηση θήρας την ίδια για όλα τα 

είδη. Με βάση τα παραπάνω η µόνη αποδεκτή 

καταληκτική ηµεροµηνία για να είναι η ρυθµι-

στική σύµφωνη µε το άρθρο 7 (4) της οδηγίας 

79/409EEC είναι η 31 Ιανουαρίου για όλα τα είδη. 

Όπως είναι γνωστό η Ελλάδα έχει παραπεµφθεί 

στο ΔΕΚ για τρεις υποθέσεις που αφορούν την 

ελλιπή συµµόρφωση µε την οδηγία 79/409EEC 

για τις οποίες, εκκρεµεί καταδικαστική απόφα-

ση. Η ρυθµιστική του κυνηγιού για την περίοδο 

2006-2007 είναι µία καλή ευκαιρία για την χώρα 

µας να αποδείξει ότι τουλάχιστον σε αυτό το θέ-

µα υπάρχει η πολιτική βούληση για την τήρηση 

των επιταγών της συγκεκριµένης οδηγίας η ο-

ποία, αποτελεί το σηµαντικότερο νοµοθετικό 

εργαλείο για τον στόχο που έχει θέσει η ΕΕ για 

αναστροφή της µείωσης της βιοποικιλότητας µέ-

χρι το 2010. 

 

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Α-

νάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013. 

Η ΕΟΕ ως ένας από τους κοινωνικούς εταίρους 

που συµµετέχουν στην διαβούλευση για τον 

σχεδιασµό της Αγροτικής Ανάπτυξης, κλήθηκε 

από την Ειδική Γραµµατεία Προγραµµατισµού 

και Εφαρµογών του Γ’ ΚΠΣ να σχολιάσει το 

προσχέδιο του ΕΣΣΑΑ για τη νέα προγραµµατι-

κή περίοδο. Λαµβάνοντας υπόψη την µεγάλη 

σηµασία των αγροτικών οικοσυστηµάτων στην 

διατήρηση της ορνιθοπανίδας, η ΕΟΕ εστίασε τα 

σχόλια της στον Άξονα 2 του σχεδίου που αφορά 

την βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαί-

θρου. Με γνώµονα την βελτίωση αυτού του άξο-

να αλλά και την συµµόρφωση του µε τις 

κατευθύνσεις της ΕΕ, προτάθηκαν στόχοι όπως: 

η διατήρηση των αγροτικών οικοσυστηµάτων 

υψηλής φυσικής αξίας, η ενίσχυση των χρηµατο-

δοτήσεων για της περιοχές του δικτύου Natura 

που περιλαµβάνουν αγροτικές και δασικές εκτά-

σεις αλλά και ο καθορισµός δεικτών παρακο-

λούθησης της πορείας του ΕΣΣΑΑ.  

Η ΕΟΕ στα πλαίσια της ενασχόλησης µε την µε-

λέτη και προστασία των πουλιών και των βιοτό-

πων τους, αλλά και ως εθνικός εταίρος του 

BirdLife International είναι σε θέση να προτείνει 

συγκεκριµένα µέτρα για την διαµόρφωση των 

στόχων του Άξονα 2 του ΕΣΣΑΑ σε ειδικά προ-

γράµµατα.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

evangelidis@ornithologiki.gr 

 

Υιοθετήθηκε ο κανονισµός για το LIFE+ 

Υιοθετήθηκε στα τέλη Ιουνίου ο κανονισµός για 

το LIFE+, την συνέχεια του γνωστού προγράµµα-

τος LIFE. Το νέο πρόγραµµα θα καλύψει και τους 

4 τοµείς προτεραιότητας (κλιµατικές αλλαγές, 

φύση και βιοποικιλότητα, υγεία και ποιότητα 

ζωής, φυσικοί πόροι και απόβλητα) του 6ου Προ-

γράµµατος Περιβαλλοντικών Δράσεων που τρέ-

χει από το 2002 ως το 2012. Τα Κράτη Μέλη 

πρέπει να χαράξουν τα εθνικά ετήσια σχέδια µε 

βάση την πολυετή στρατηγική της Ε.Ε. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

evangelidis@ornithologiki.gr 
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Ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στη Βουλή και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο  

 

ΒΟΥΛΗ 

Είδος Θέµα Βουλευτής Ηµεροµηνία

κατάθεσης 

Γραπτή ερώτηση Η προστασία του Κηφισού και των 

παραχειµάρων του. 

Κ.Μητσοτάκης  ΝΔ 05/2006 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

Γραπτή ερώτηση Λιµνοθάλασσα Αντινιώτη στο Δήµο 

Θηναλίων. 

Δ. Παπαδηµούλης  ΣΥΝ 05/2006 

Γραπτή ερώτηση Ενσωµάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ και 

τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας  

Σ. Αρναουτάκης  ΠΑΣΟΚ 06/2006 

Γραπτή ερώτηση Ρύπανση της λίµνης Κορώνειας Δ. Παπαδηµούλης  ΣΥΝ 

 

06/2006 

Γραπτή ερώτηση Ο κίνδυνος ερηµοποίησης των ελληνι-

κών εδαφών  

Δ. Παπαδηµούλης ΣΥΝ 06/2006 

Γραπτή ερώτηση Αµµοληψίες στον Αξιό ποταµό Δ. Παπαδηµούλης ΣΥΝ 06/2006 

Γραπτή ερώτηση Παράνοµη εισαγωγή και ανεξέλεγκτη 

χρήση φυτοφαρµάκων στην Β. Ελλάδα 

Μ. Ματσούκα  ΠΑΣΟΚ 07/2006 

 
 
 
 

Νέες εκδόσεις στη βιβλιοθήκη της ΕΟΕ 
 

 Proceedings of the International Conference on Conservation and Management of Vulture Populations 14-

16/11/2005 

 Σάββας Καζατζίδης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία 2005. Ερωδιοί  

 Μιχάλης Δοµοκός 2005. Aegean Wings Το Αρχιπέλαγος των Πουλιών 

 PECBM 2006. State of Europe’s Common Birds,2005. CSO/RSPB, Prague, Czech Republic, 2006. 

 BirdLife International 2006. Cross Compliance as an Environmental Baseline for Europe’s Farmed Countryside. 

 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 2006. Ο Μαυροπετρίτης µας ταξιδεύει στο Αιγαίο. Εκπαιδευτικό 

Πακέτο. 
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Γ. Κ
αρρής 

 Ελληνική Οτνιθολογική Εταιρία 2006. Η Αθήνα των Πουλιών. 

 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία 2006. Πουλιά της Ελλάδος στους υγροτόπους, τις πόλεις και τα 

χωριά. 

 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία 2006. Αγροτικό Περιβάλλον και Πουλιά. 

 

    

  

 

 

 

 

 

Η BirdLife International είναι µια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργα-
νώσεων µε εταίρους σε πάνω από 100 χώρες, 40 από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευ-
ρώπη. 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 βιοτό-
πων τους. 

Falco eleonorae Μαυροπετρίτης 
 


