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Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021
Αριθ. Πρωτ. (ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ) 21/077
Θέμα: «Ανάληψη δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων
δολωμάτων»

Αξιότιμε κύριες, αξιότιμοι κύριοι
Με αφορμή σοβαρότατο περιστατικό δηλητηρίασης προστατευόμενων ειδών στο Όρος Λαϊλιά
Σερρών, όπου εντοπίστηκαν δηλητηριασμένοι δύο Χρυσαετοί και δύο Λύκοι δίπλα από μοσχάρι στο
οποίο πιθανώς είχε τοποθετηθεί τοξική ουσία, η Ομάδα Εργασίας Ενάντια στα Δηλητήρια1 (εφεξής
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ), θα ήθελε να σας επισημάνει την ανάγκη ανάληψης άμεσης και στοχευμένης
δράσης για την αντιμετώπιση της δηλητηρίασης της άγριας ζωής, η οποία στη χώρα μας γνωρίζει
ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Τα επανειλημμένα περιστατικά δηλητηρίασης άγριας ζωής με καταστρεπτικές επιπτώσεις στους
πληθυσμούς αρπακτικών πουλιών (κυρίως γύπες και Χρυσαετοί), με κύριο το περιστατικό του
Νέστου2 οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας
αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή και στη συνέχεια αιτιολογημένη γνώμη. Σε συνέχεια της
προσπάθειας λήψης κάποιων μέτρων από την Ελληνική Πολιτεία με κύριο την έγκριση της ΥΑ για τα

1

Η Ομάδα Εργασίας συστάθηκε το 2012 και αποτελείται από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, Ελληνική Εταιρία
Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ και WWF Ελλάς, το Σύλλογο Περίθαλψης Άγριας Ζωής
ΑΝΙΜΑ, καθώς και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+
«Η επιστροφή του Ασπροπάρη», η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έχει αναλάβει από τον Ιανουάριο του 2014 τον
συντονισμό της Ομάδας Εργασίας και τη διαχείριση της Βάσης Καταγραφής των Περιστατικών Δηλητηρίασης. Σκοπός της
Ομάδας Εργασίας είναι η προώθηση προτάσεων και θεσμικών αλλαγών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
θανατώσεων της άγριας πανίδας από δηλητηριασμένα δολώματα, καθώς και η ανάδειξη του προβλήματος σε τοπικό και
πανελλαδικό επίπεδο.
2
https://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=1422
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τοπικά σχέδια δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων
(168599/1495/2018, ΦΕΚ 3793/Β/3-9-2018), η Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει την υπόθεση. Έκτοτε,
εννέα χρόνια μετά το «Περιστατικό του Νέστου», οι δηλητηριάσεις συνεχίζονται απρόσκοπτα, με
αποκορύφωμα τη δηλητηρίαση 13 Όρνιων στο Μεσολόγγι, τον Φεβρουάριο του 2020, ενώ από το
2012 έχουν δηλητηριαστεί μέχρι σήμερα έξι Ασπροπάρηδες. Τέλος, μόνο το 2019 είχαμε 5
δηλητηριασμένους Μαυρόγυπες στη Θράκη. Παρά λοιπόν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
να κλείσει την υπόθεση, τα περιστατικά δηλητηρίασης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ τα
τοπικά σχέδια δράσης, σχεδόν 2,5 χρόνια μετά την έγκριση της ΥΑ, δεν έχουν ενεργοποιηθεί από τις
κατά τόπους δασικές υπηρεσίες.
Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ παρακολουθεί στενά το φαινόμενο της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων
δολωμάτων, με την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ να διατηρεί βάση δεδομένων των περιστατικών δηλητηρίασης.
Με βάση την πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκομίσει η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ προτείνει τις παρακάτω
δράσεις προς συζήτηση με στόχο να δρομολογηθούν άμεσα προς υλοποίηση. Οι επιμέρους δράσεις
αναλύονται στο Παράρτημα της παρούσης:
1. Τροποποίηση της ΥΑ των τοπικών σχεδίων δράσης σε ΚΥΑ με άλλα συναρμόδια Υπουργεία,
όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ενδεχομένως το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη ώστε να εμπλέκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες.
2. Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης
δηλητηριασμένων δολωμάτων, η οποία θα παρέχει ένα ενιαίο πλαίσιο δράσεων για την
εξάλειψη της δηλητηρίασης της άγριας ζωής σε εθνικό επίπεδο.
3. Θεσμοθέτηση της Ομάδας Εργασίας Ενάντια στα Δηλητήρια, ώστε να συμμετέχουν πέραν
των περιβαλλοντικών οργανώσεων και οι αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο την αποτελεσματική
και ολοκληρωμένη παρακολούθηση του φαινομένου, τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων και την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.
4. Τροφοδότηση της Βάσης Δεδομένων καταχώρισης περιστατικών δηλητηρίασης άγριας ζωής
με περιστατικά που θα κοινοποιούνται στο ΥΠΕΝ σε ετήσια βάση από τις κατά τόπο δασικές
υπηρεσίες και τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες.
5. Σεμινάρια κατάρτισης και επιμόρφωσης των δασικών υπαλλήλων, των κτηνιάτρων και των
υπαλλήλων των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σχετικά με τη
διαχείριση περιστατικών δηλητηρίασης, ειδικά σε περιοχές όπου απαντούν γύπες.
6. Ενίσχυση και ενδυνάμωση των δασικών και κτηνιατρικών υπηρεσιών, ειδικά σε περιοχές
με παρουσία γυπών (π.χ. στην Κρήτη και στις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Ιωαννίνων, Τρικάλων,
Ροδόπης και Έβρου). Αντίστοιχα, πολύ σημαντική είναι και η ενίσχυση της Διεύθυνσης
Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών με εξοπλισμό, εποχικό προσωπικό και πόρους, καθώς μέχρι
σήμερα, ένα άτομο είναι επιφορτισμένο με τη διενέργεια των τοξικολογικών αναλύσεων για
περιστατικά άγριας ζωής, δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα.
7. Αυστηροποίηση των πλαισίων των διοικητικών προστίμων και των διοικητικών κυρώσεων,
προκειμένου να επιτελέσουν τον αποτρεπτικό και προληπτικό τους χαρακτήρα, και να δοθεί
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επιτέλους στο αδίκημα της δηλητηρίασης της άγριας ζωής η πραγματική οικολογική του
σημασία και σοβαρότητα.
8. Ανακήρυξη της 22ας Φεβρουαρίου ως Εθνικής Ημέρας Ενάντια στα Δηλητηριασμένα
Δολώματα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τη συστηματική ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού.
Σημειώνεται ότι στις δράσεις 1,5 και 6 προβλέπεται σημαντική συμβολή και από το Πρόγραμμα LIFE
IP 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002), μέσω της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για το
Όρνιο, τον Μαυρόγυπα και τον Γυπαετό, ωστόσο εκκρεμεί ακόμη η θεσμοθέτηση του ΕΣΔ μέσω ΚΥΑ.
Τα χρονικά περιθώρια για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης των δηλητηριασμένων
δολωμάτων είναι εξαιρετικά μικρά. Σπάνια είδη, όπως ο Ασπροπάρης, κινδυνεύουν με εξαφάνιση και
θα πρέπει πρώτη από όλους η Πολιτεία να δράσει άμεσα επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στο
έγκλημα της δηλητηρίασης. Κάθε περιστατικό δηλητηρίασης προστατευόμενων ειδών φτωχαίνει τη
φυσική μας κληρονομιά και στερεί τη δυνατότητα των επόμενων γενεών να θαυμάσουν είδη όπως ο
Ασπροπάρης στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ εκθέτει τη χώρα μας διεθνώς. Την ίδια στιγμή θέτει σε
κίνδυνο πέρα από τη σπάνια άγρια ζωή και τη δημόσια υγεία, καθώς στην παρασκευή των
δηλητηριασμένων δολωμάτων χρησιμοποιούνται τοξικές δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων (στις
πλείστες περιπτώσεις απαγορευμένων όπως Carbofuran ή Endosulfan).
Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ παραμένει πάντα στη διάθεση του Υπουργείου σας, για οποιαδήποτε επιπλέον
πληροφορία και περαιτέρω συνεργασία.
Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την επιθυμία μας για μία συνάντηση προκειμένου
να σας παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας αναλυτικότερα.
Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνα Ντεμίρη
Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας Ενάντια στα Δηλητήρια
Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παρατίθενται στη συνέχεια αναλυτικά οι προτεινόμενες δράσεις:
1. Τροποποίηση της ΥΑ των τοπικών σχεδίων δράσης σε ΚΥΑ με άλλα συναρμόδια Υπουργεία,
όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ενδεχομένως το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη. Η τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη αφενός ώστε το περιεχόμενο
των τοπικών σχεδίων δράσης να είναι εξειδικευμένο στην αντιμετώπιση του ζητήματος και
αφετέρου ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες υπηρεσίες που έχουν εξ αντικειμένου πεδίο
δράσης στη διαχείριση των περιστατικών δηλητηρίασης. Στις υπηρεσίες αυτές
περιλαμβάνεται η κτηνιατρική υπηρεσία, η εμπλοκή της οποίας είναι απαραίτητη στη
διαδικασία νεκροψίας και τοξικολογικής ανάλυσης, ώστε να τεκμηριώνεται η δηλητηρίαση
και επομένως η παραβίαση του νόμου. Στη νέα ΚΥΑ θα πρέπει να αποτυπώνεται με ακρίβεια
η διαδικασία διαχείρισης ενός περιστατικού δηλητηρίασης, από τον εντοπισμό του στο πεδίο,
τη συλλογή δειγμάτων, πειστηρίων, τη διαδικασία νεκροψίας και τοξικολογικής ανάλυσης
έως τη διεκπεραίωση της προανακριτικής διαδικασίας για τη στοιχειοθέτηση της υπόθεσης,
εφόσον η υπόθεση φτάσει στο ποινικό δικαστήριο.
2. Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης
δηλητηριασμένων δολωμάτων, η οποία θα παρέχει ένα ενιαίο πλαίσιο δράσεων για την
εξάλειψη της δηλητηρίασης της άγριας ζωής σε εθνικό επίπεδο. Τα τοπικά σχέδια δράσης
αποτελούν πολύτιμο εργαλείο, καθώς αναμένεται, με την απαραίτητη τροποποίησή τους, να
λειτουργήσουν ως εγχειρίδια διαδικασιών για τις αρμόδιες αρχές και φορείς, ειδικά σε
περιοχές υψηλού κινδύνου (π.χ. περιοχές με γύπες), ωστόσο απαιτείται οριζόντια
αντιμετώπιση του προβλήματος με την κατάλληλη στόχευση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων
σε εθνικό επίπεδο. Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ έχει συντάξει στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE “Η
Επιστροφή του Ασπροπάρη”, ένα προσχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της
Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων3, το οποίο κατατέθηκε στις αρμόδιες
υπηρεσίες των ΥΠΕΝ και ΥΠΑΑΤ τον Δεκέμβριο του 2016 (αριθ. πρωτ. 16/209-30/12/2016). Η
πρόταση αυτή δεν έχει αξιολογηθεί μέχρι σήμερα από τη Διοίκηση.
3. Θεσμοθέτηση της Ομάδας Εργασίας Ενάντια στα Δηλητήρια, ώστε να συμμετέχουν πέραν
των περιβαλλοντικών οργανώσεων και οι αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο την
αποτελεσματική και ολοκληρωμένη παρακολούθηση του φαινομένου, τη λήψη
ενδεδειγμένων μέτρων και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. Αντίστοιχη
ενέργεια έχει δρομολογηθεί στις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων στο πλαίσιο του
Προγράμματος LIFE BalkanDetox (LIFE19 GIE/NL/001016). Η Ομάδα αυτή προτείνεται να
συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως και να έχει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
τακτική επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της για σχετικά θέματα που
προκύπτουν. Στην υφιστάμενη ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ δεν εκπροσωπούνται θεσμικοί φορείς με
3

http://old.lifeneophron.eu/download/pages/361/161230_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF
%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD
%CE%B4%CE%B9%CE%BF.pdf
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αποτέλεσμα ο ρόλος της να περιορίζεται στη συγκέντρωση δεδομένων και στην προώθηση
προτάσεων προς τη Διοίκηση. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Διοίκησης, η Ομάδα, ως
θεσμικός πλέον φορέας, θα αναλάβει τη διαμόρφωση δράσεων και τη λήψη μέτρων για την
αντιμετώπιση του προβλήματος.
4. Τροφοδότηση της Βάσης Δεδομένων καταχώρισης περιστατικών δηλητηρίασης άγριας ζωής
με περιστατικά που θα κοινοποιούνται στο ΥΠΕΝ σε ετήσια βάση από τις κατά τόπο δασικές
υπηρεσίες και τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες. Η Βάση είναι προϊόν της δράσης της
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE «Επείγουσα Δράση
για την Ενδυνάμωση του Βαλκανικού Πληθυσμού του Ασπροπάρη και τη Διασφάλιση της
Μεταναστευτικής του Διαδρομής» (LIFE16 NAT/BG/000874 και συνδέεται με διαδικτυακό
χάρτη, όπου απεικονίζονται τα περιστατικά. Η διατήρηση μιας τέτοιας Βάσης Δεδομένων
κρίνεται απαραίτητη για την ανάδειξη του προβλήματος και την καλύτερη κατανόηση του
φαινομένου της παράνομης δηλητηρίασης αλλά και για την ενημέρωση των χρηστών γης.
Επιπλέον, θα παρέχεται κατά αυτόν τον τρόπο μια καλή εικόνα της τάσης του φαινομένου και
το Υπουργείο με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο των
τοπικών σχεδίων δράσης, θα μπορούν να καταμερίζουν τους περιορισμένους πόρους τους,
στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την
αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση του προβλήματος.
5. Σεμινάρια κατάρτισης και επιμόρφωσης των δασικών υπαλλήλων, των κτηνιάτρων και των
υπαλλήλων των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σχετικά με τη
διαχείριση περιστατικών δηλητηρίασης, ειδικά σε περιοχές όπου απαντούν γύπες. Στο
πλαίσιο προγραμμάτων LIFE (LIFE16 NAT/BG/000874) έχουν πραγματοποιηθεί σεμινάρια
κατάρτισης υπαλλήλων των δασικών και κτηνιατρικών υπηρεσιών σε Ισπανία και Σερβία. Στο
πλαίσιο του Προγράμματος LIFE BalkanDetox (LIFE19 GIE/NL/001016) θα διενεργηθούν
εξειδικευμένα σεμινάρια στην Ισπανία, όπου οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν πιστοποίηση από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ισπανίας. Η κατάλληλη κατάρτιση των εμπλεκόμενων
φορέων είναι βασική για την αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος και θα πρέπει να
λαμβάνει χώρα συστηματικά.
9. Ενίσχυση και ενδυνάμωση των δασικών και κτηνιατρικών υπηρεσιών, ειδικά σε περιοχές
με παρουσία γυπών (π.χ. στην Κρήτη και στις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Ιωαννίνων, Τρικάλων,
Ροδόπης και Έβρου). Αντίστοιχα, πολύ σημαντική είναι και η ενίσχυση της Διεύθυνσης
Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών με εξοπλισμό, εποχικό προσωπικό και πόρους, καθώς μέχρι
σήμερα, ένα άτομο είναι επιφορτισμένο με τη διενέργεια των τοξικολογικών αναλύσεων για
περιστατικά άγριας ζωής, δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα. Το εργαστήριο της
προαναφερθείσας Διεύθυνσης είναι σημαντικό να εξοπλιστεί με μηχάνημα Υγρής
Χρωματογραφίας-Φασματομετρίας Μαζών (LC-MS/MS), το οποίο θα συμπεριλαμβάνει
μεγάλη ομάδα ουσιών όπως κουμαρινικών 2ης γενιάς, εκτός από τις φυτοπροστατευτικές
ουσίες που ανιχνεύει το εργαστήριο μέχρι σήμερα.
6. Αυστηροποίηση των πλαισίων των διοικητικών προστίμων και των διοικητικών κυρώσεων,
προκειμένου να επιτελέσουν τον αποτρεπτικό και προληπτικό τους χαρακτήρα, και να δοθεί
επιτέλους στο αδίκημα της δηλητηρίασης της άγριας ζωής η πραγματική οικολογική του
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σημασία και σοβαρότητα. Κρίνεται ότι τα υφιστάμενα πλαίσια διοικητικών προστίμων και
ποινικών κυρώσεων είναι εξαιρετικά χαμηλά, καθώς, για παράδειγμα, η δηλητηρίαση ενός
Ασπροπάρη (πλέον μόνο 4 ζευγάρια έχουν απομείνει στην Ελλάδα) μπορεί να επιφέρει
πρόστιμο εύρους 100-300 € και ποινή φυλάκισης έως ένα χρόνο, συνοδευόμενη από
χρηματική ποινή. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ενεργοποιηθεί η εξουσιοδοτική διάταξη του
άρθρου 11 παρ. 7 της ΚΥΑ ΗΠ 37338/1807/Ε103/1.9.2010, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα,
κατόπιν εισήγησης της κεντρικής Υπηρεσίας, δηλαδή της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος, να αυξηθούν τα κατώτατα και ανώτατα όρια των διοικητικών
προστίμων, με κριτήριο την μεταβολή των οικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών.
Κρίνεται επίσης επιβεβλημένη η σύγκλιση της νομοθεσίας για τη δηλητηρίαση της άγριας
ορνιθοπανίδας, με εκείνη περί δηλητηρίασης των ζώων συντροφιάς, η οποία αποτελεί
κακούργημα και τιμωρείται με ποινή κάθειρξης μέχρι δέκα (10) έτη και με χρηματική ποινή
μέχρι πεντακόσιες (500) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από
πενήντα (50) έως εκατό (100) ευρώ. Η διάσταση αυτή είναι απολύτως αδικαιολόγητη, αγνοεί
τα περιβαλλοντικά και οικολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι δεν λαμβάνει υπόψιν τη λειτουργία
του μηχανισμού της δηλητηρίασης, ο οποίος συνήθως εμπλέκει τόσο ζώα συντροφιάς όσο και
άγρια ζώα, και εισάγει μια ανεξήγητη διάκριση που πρέπει να αρθεί, δεδομένου ότι υπό το
πρίσμα της ερμηνείας του αρ. 16 ν. 4039/2012, οι διατάξεις του τελευταίου φαίνεται να
εφαρμόζονται για την περίπτωση κάθε ζώου, άγριου ή μη.
7. Ανακήρυξη της 22ας Φεβρουαρίου ως Εθνικής Ημέρας Ενάντια στα Δηλητηριασμένα
Δολώματα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η θεσμοθέτηση εορτασμού μίας Εθνικής
Ημέρας Ενάντια στα Δηλητηριασμένα Δολώματα είναι μία ευκαιρία για συστηματική
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τις περιβαλλοντικές και
κοινωνικές επιπτώσεις της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και για την
καλλιέργεια μηδενικής ανοχής των τοπικών κοινωνιών απέναντι στο έγκλημα της
δηλητηρίασης.
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