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Το παρόν κείμενο προτάσεων για την αντιμετώπιση των δηλητηριασμένων δολωμάτων 

συντάχθηκε από ομάδας εργασίας αποτελούμενη από τα εξής μέλη: 

 

Γανωτή Μαρία (Κέντρο Προστασίας & Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ»)  

Γαλανάκη Αντωνία (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία) 

Γεωργιάδης Λάζαρος (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)  

Ηλιόπουλος Γιώργος (Καλλιστώ)  

Κορμπέτη Μαλαμώ (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία)  

Λιαρίκος Κωνσταντίνος (WWF Ελλάς)  

Παπαϊωάννου Χαριτάκης (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία)  

Πέτρου Νίκος (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης)  

Πολίτης Γιώργος (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης)  

Προμπονάς Μιχάλης (Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης)  

Σκαρτσή Δώρα (WWF Ελλάς)  

Χριστοπούλου Ιόλη (WWF Ελλάς)  

Saravia Victoria (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία)  

 

Σκοπός της ομάδας των παραπάνω ειδικών είναι ο σχεδιασμός και συντονισμός θεσμικών 

αλλαγών και προτάσεων για την αντιμετώπιση των θανατώσεων της άγριας πανίδας από 

δηλητηριασμένα δολώματα, καθώς και η ανάδειξη του προβλήματος πανελλαδικά και τοπικά. 
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Εισαγωγή 
Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες μη-

φυσικού θανάτου πολλών προστατευόμενων ειδών πανίδας (Berny 2007; Guitart 2010) που 

ενδιαιτούν σε αγροτικές, ημι-αγροτικές και ορεινές περιοχές, ενώ είναι παράλληλα κίνδυνος για 

τη δημόσια υγεία. Αποτελεί κοινή πρακτική σε πολλές αγροτικές περιοχές της Ευρώπης και σε 

χώρες της Μεσογείου (Antoniou et al., 2005; Berny, 2007 and Martínez-Haro et al., 2008), ενώ 

είναι μια ευρέως διαδεδομένη και βαθιά ριζωμένη συνήθεια για την εξόντωση του πληθυσμού 

των χαρακτηριζόμενων "επιβλαβών" ζώων (αλεπούδων, ασβών, λύκων, κ.ά.) τα οποία 

προκαλούν ζημιές στη φυτική και ζωική παραγωγή (Newton 1979; Woodroffe,Thirgood & 

Rabinowitz 2005; Sillero et al. 2007; Mateo-Tomas et al., 2012). Η παράνομη χρήση 

δηλητηριασμένων  δολωμάτων είναι αποτέλεσμα σύγκρουσης  μεταξύ  κοινωνικών ομάδων, με 

συνηθέστερη αυτή μεταξύ κτηνοτρόφων και κυνηγών (Xirouchakis et al., 2000). Η χρήση 

δηλητηριασμένων δολωμάτων έχει επίσης συχνά στόχο τον έλεγχο του πληθυσμού της αλεπούς, 

η οποία θεωρείται ότι επηρεάζει την κάρπωση του λαγού και άλλων θηραμάτων (Lozano et al, 

2010). 

 

Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων καθώς είναι μία πολύ διαδεδομένη πρακτική 

στην Ελλάδα πλήττει σημαντικά τα αρπακτικά πουλιά, ιδιαίτερα τα πτωματοφάγα όπως είναι ο 

γυπαετός (Gypaetus barbatus), το όρνιο (Gyps fulvus) και ο ασπροπάρης (Neophron 

percnopterus), καθώς και απειλούμενα είδη θηλαστικών της Ευρώπης, όπως η καφέ αρκούδα 

(Ursus arctos), ο λύκος (Canis lupus), το τσακάλι (Canis aureus)  και ο λύγκας (Lynx pardinus στην 

Ιβηρική χερσόνησο και Lynx lynx στα Βαλκάνια). Από τα οικόσιτα ζώα πλήττει σημαντικές 

παραδοσιακές αυτόχθονες φυλές όπως τον Ελληνικό Ποιμενικό Σκύλο, αλλά και τους 

υπόλοιπους ποιμενικούς σκύλους φύλαξης των κοπαδιών από επιθέσεις σαρκοφάγων 

θηλαστικών Η απώλεια ποιμενικών σκύλων σε μερικές περιοχές είναι αρκετά εκτεταμένη και 

συχνή και έχει ως αποτέλεσμα την ελλιπή φύλαξη των κοπαδιών που επιφέρει με τη σειρά της 

οικονομικές απώλειες και ενδέχεται να οδηγήσει σε ένα εκ νέου φαύλο κύκλο χρήσης 

δηλητηριασμένων δολωμάτων. Ακόμη, σημαντικός αριθμός κυνηγετικών σκύλων, πλήττεται από 

την παράνομη αυτή πρακτική.  

Περαιτέρω, τα δηλητηριασμένα δολώματα μπορεί να αποτελέσουν σοβαρή αιτία δραματικής 

μείωσης τοπικά ή και σε εθνικό επίπεδο των νεκροφάγων αρπακτικών πουλιών (Xirouchakis et al 

2000; Hernandez and Margalida, 2009; Schaub et al, 2009; Mateo-Tomas et al, 2010; Mateo-

Tomas et al, 2012), παρότι αυτά δεν αποτελούν συνήθως το πρωταρχικό στόχο μιας τέτοιας 

επιδιωκόμενης εξόντωσης, πέφτουν όμως θύματα, καθώς αφενός βασίζονται τροφικά σε  

ψοφίμια1, αφετέρου, αναζητούν τροφή σε μεγάλες εκτάσεις. Η ανεξέλεγκτη χρήση 

                                                           
1
 Η Ε.Ε. την τελευταία δεκαετία έχει καταβάλει εντατικά προσπάθειες προστασίας των μεγάλων αρπακτικών στα 

Βαλκάνια. Ενδεικτικά στην Ελλάδα έχουν υλοποιηθεί τα παρακάτω προγράμματα: 

α) Στα πλαίσια του Βαλκανικού Σχεδίου Δράσης για τους Γύπες (Balkan Vulture Action Plan) στο οποίο συμμετέχουν 

όλες οι βαλκανικές χώρες, η Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και Οικοανάπτυξης (ΕΠΟ) σε συνεργασία με την 

Ορνιθολογική, παρακολουθούν συστηματικά τον πληθυσμό της αποικίας των Όρνιων στα Στενά του Νέστου. 

Παράλληλα, η βουλγάρικη οργάνωση «Green Balkans» υλοποιεί σήμερα πρόγραμμα LIFE για την αποκατάσταση των 

πληθυσμών των Όρνιων στην Βουλγαρία. Έχει αποδειχθεί ότι στην περιοχή των Στενών του Νέστου και στο Δάσος της 

Δαδιάς φιλοξενούνται άτομα από όλα τα Βαλκάνια.  

β) Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE Nature που υλοποιήθηκε το 2002-2006 από το ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΑΛΕ, την Διευρυμένη Ν.Α. 

Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης, τα Δασαρχεία Καβάλας και Σταυρούπολης, την ΕΠΟ και την Ελληνική Εταιρεία 

Προστασίας της Φύσης έθεσε τις βάσεις για την οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής με τη δημιουργία 
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δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα οδήγησε σε οριακή κατάσταση τον 

πληθυσμό του όρνιου, του μαυρόγυπα (που έχει περιοριστεί σε ένα γεωγραφικό σημείο της 

Ελλάδας) και του ασπροπάρη (παγκοσμίως απειλούμενο είδος και κρισίμως κινδυνεύον στην 

Ελλάδα, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας) καθώς και σε 

ολική εξαφάνιση τον γυπαετό (Handrinos 1985; Heredia & Heredia 1992; Hallman 1993; 

Poirazidis et al. 1995; Xirouchakis et al. 1999). 

Επομένως, η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων  έχει σημαντικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές 

και οικονομικές διαστάσεις καθώς: 

α) μπορεί να οδηγήσει ευάλωτα είδη στην πληθυσμιακή κατάρρευση  

β) σχετίζεται με σημαντικές οικονομικές απώλειες στον  παραγωγικό τομέα 

γ) η χρήση τόσο τοξικών ουσιών διασπαρμένων σε μεγάλες συχνά εκτάσεις αποτελεί μία εν 

δυνάμει σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία μέσω της απόθεσης και έκθεσης μεγάλων 

συγκεντρώσεών τους στο περιβάλλον και τα νερά.  

δ) από τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων πλήττεται και ο τουρισμός της Ελλάδας που 

βασίζεται στην παρατήρηση της ορνιθοπανίδας και κυρίως των μεγάλων αρπακτικών πουλιών, 

δραστηριότητα που αποτελεί ήδη πόλο έλξης επισκεπτών στη Β. Ελλάδα τα τελευταία έτη. 

Μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το 1993 απαγορεύτηκε η χρήση 

δηλητηριασμένων δολωμάτων, καθώς σε υπόθεση κρίθηκε ως ένα μη θεμιτό και μη επιλεκτικό 

μέσο για τον έλεγχο των λεγόμενων «επιβλαβών» ζώων, τα οποία σταμάτησαν επίσης να 

αναφέρονται και να επικηρύσσονται ως τέτοια με βάση αντίστοιχες αλλαγές στο σχετικό νομικό 

πλαίσιο. Από τότε, η παράνομη πλέον χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων συντελείται με 

τρόπο ανοργάνωτο, πλην όμως συστηματικό και καταστροφικό, με υψηλή συχνότητα αλλά και 

διάσπαρτα εντός της ελληνικής επικράτειας. Τα δηλητήρια που παρανόμως χρησιμοποιούνται 

για το δηλητηριασμό της πανίδας είναι είτε ισχυρά φυτοφάρμακα που διατίθενται νόμιμα προς 

ευρεία χρήση, είτε παράνομα σκευάσματα που περιέχουν πολύ τοξικές για τους ζώντες 

οργανισμούς και το περιβάλλον δραστικές ουσίες. Οι  τρόποι χρήσης τους ποικίλουν: συνήθως, 

είτε επικαλύπτονται νεκρά κτηνοτροφικά ζώα με τα δηλητήρια (δηλητηρίαση πτωμάτων ζώων), 

είτε εμποτισμένα με δηλητήρια κρέατα αφήνονται εκτεθειμένα στην ύπαιθρο, είτε τέλος, 

αφήνονται εκτεθειμένες ειδικές υποδοχές παραφίνης (φόλες) που προστατεύουν τη τοξική 

ουσία που περιέχουν από τις κλιματικές συνθήκες και την τυχόν απόπλυση. 

Έκτοτε η Ε.Ε. έχει υποστηρίξει την Ελλάδα εντατικά στην αντιμετώπιση της χρήσης παράνομων 

δηλητηριασμένων δολωμάτων. Στην χώρα μας υλοποιούνται σήμερα δύο σχετικά ευρωπαϊκά 

προγράμματα: α) το πρόγραμμα LIFE-Φύση «Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση της επιβίωσης 

του Ασπροπάρη» (LIFE10 NAT/BG/000152) το οποίο υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική 

Εταιρεία, σε συνεργασία με την Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία (BSPB), το WWF Ελλάς και 

την Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) σε δύο χώρες, και β) το πρόγραμμα LIFE+ 

Βιοποικιλότητα «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης 

                                                                                                                                                                               
οργανωμένου χώρου «ταΐστρας» (Χώρου Τροφοληψίας Αρπακτικών Πουλιών-ΧΤΑΠ) για τα αρπακτικά πουλιά καθώς 

και άλλων οικοτουριστικών υποδομών. 

γ) Το LIFE «Προστασία των Αρπακτικών Πουλιών του Δάσους Δαδιάς» (LIFE02NAT/GR/8497) από το 2002 έως και το 

2005 με ετήσια παρακολούθηση των γυπών και των απειλών τους, ανάμεσά τους καταγραφή περιστατικών 

δηλητηριασμένων δολωμάτων. 
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Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

(LIFE09 NAT/ES/000533), το οποίο συντονίζεται από την ισπανική οργάνωση Gypaetus 

Foundation, με τη συνεργασία των πορτογαλικών οργανώσεων Quercus–Εθνική Ένωση για τη 

Διατήρηση της Φύσης και Κέντρο Μελέτης Ορνιθοπανίδας Ιβηρικής (CEAI), τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ και το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Επίσης, στα πλαίσια του 

προγράμματος LIFE+ Περιβαλλοντολογική Πολιτική και Διακυβέρνηση, τα Υπουργεία Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής υλοποιούν το 

«EcoPest» για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, έργο που έμμεσα 

θα επηρεάσει τη χρήση δηλητηρίων στην ύπαιθρο.  

Παρ’ όλες όμως τις παραπάνω προσπάθειες, την τελευταία δεκαετία οι περιβαλλοντικές 

οργανώσεις έχουν καταγράψει μία ιδιαίτερα εκτεταμένη χρήση παράνομων δηλητηριασμένων 

δολωμάτων στην ελληνική ύπαιθρο. Το πρόβλημα εντείνεται από τις σημαντικές ανεπάρκειες 

της πολιτείας α) να λάβει μέτρων πρόληψης των ζημιών στη φυτική και ζωική παραγωγή, β) 

κατά την καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ σε περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών, γ) λόγω 

ανεπαρκούς φύλαξης των Προστατευόμενων Περιοχών, δ) λόγω της έλλειψης ενός μηχανισμού 

έλεγχου της διακίνησης και χρήσης φυτοφαρμάκων, ε) λόγω της ελλιπούς διαχείρισης 

θηραματικών ειδών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων χωροθέτησης 

αντικρουόμενων δραστηριοτήτων (π.χ. κυνήγι – κτηνοτροφία), ζ) λόγω αδυναμίας εφαρμογής 

του νόμου για τα αδέσποτα και η) η χρήση ακατάλληλων και ανεκπαίδευτων τσοπανόσκυλων 

που προκαλούν ζημιές σε κυνηγόσκυλα. 

Η αντιμετώπιση του φαινομένου έχει καταστεί πλέον επιτακτική και επείγουσα, δεδομένου ότι 

οι πληθυσμοί ορισμένων αρπακτικών ειδών, όπως το όρνιο, ο ασπροπάρης και ο χρυσαετός 

έχουν μειωθεί δραματικά τα τελευταία έτη. Παράλληλα η πρακτική των δολωμάτων έχει 

αρνητικές συνέπειες σε όσες προσπάθειες γίνονται τα τελευταία έτη για την αντιμετώπιση των 

απωλειών στη ζωική παραγωγή από την καφέ αρκούδα και το λύκο, μέσω της επαναδιάδοσης 

παραδοσιακών αγροπεριβαλλοντικών μεθόδων, αλλά και της διατήρησης των ειδών αυτών.  

Λόγω ακριβώς της κρίσιμης αυτής κατάστασης , οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν συλλέξει 

και επεξεργαστεί σημαντικά στοιχεία σχετικά με το φαινόμενο και τους πιθανούς τρόπους 

αντιμετώπισής του και παραθέτουν τις προτάσεις τους προς τους αρμόδιους φορείς μέσω του 

παρόντος. Η παρούσα πρωτοβουλία των περιβαλλοντικών οργανώσεων για την αντιμετώπιση 

των δηλητηριασμένων δολωμάτων προέκυψε με αφορμή το σοβαρότατο περιστατικό μαζικής 

θανάτωσης αρπακτικών νεκροφάγων πουλιών στα Στενά του Νέστου το 2011, το οποίο και 

εξέθεσε τη χώρα διεθνώς, όσο και της συγκέντρωσης των σχετικών δεδομένων κατά υλοποίηση 

των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ιδιαίτερα κρίσιμη για την αντιμετώπιση του φαινομένου και η 

οποία ουσιαστικά κρίνει μακροπρόθεσμα την επιτυχία ή μη των προγραμμάτων διατήρησης 

θεωρείται η εξασφάλιση των όποιων θετικών αποτελεσμάτων και μετά το πέρας της λήξης τους. 

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όποιων επιμέρους προσπαθειών για 

τον περιορισμό του φαινομένου της παράνομης χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων. 
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Χαρακτηριστικά των περιστατικών δηλητηριάσεων 

Αδημοσίευτα στοιχεία των περιβαλλοντικών οργανώσεων δείχνουν ότι πάνω από 500 

περιστατικά έχουν λάβει χώρα στην ελληνική επικράτεια για την περίοδο 2000-20122. Παρόλα 

αυτά, εκτιμάται  ότι τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα, καθώς  η παράνομη χρήση 

δολωμάτων λαμβάνει χώρα κρυφά, καταγγέλλεται σπάνια ακόμα και από παθόντες, ενώ δεν 

υπάρχει οργανωμένος και εγκεκριμένος τρόπος καταγραφής των περιστατικών, ούτε και 

ορισμένο πρωτόκολλο κτηνιατρικών και τοξικολογικών εξετάσεων για τον χειρισμό ενός τέτοιου 

περιστατικού, όπως συνηθίζεται σε άλλες χώρες. 
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Γράφημα 1. Περιστατικά δηλητηριάσεων ανά έτος (2000-2012). Συνολικά 551 περιστατικά. 

Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφηκαν τα έτη 2005-2007, γεγονός που μπορεί εν μέρει να 

ερμηνευθεί από την εγρήγορση με την οποία καταγράφονταν τα περιστατικά στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Αντίδοτο» (2007), με τη χρηματοδότηση της Royal Society for the Protection of 

Birds (RSPB). Το 58% των περιστατικών έλαβε χώρα σε αγροτικές και ορεινές περιοχές.  

                                                           
2
 Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από καταγραφές ή συμπλήρωση ερωτηματολογίων κατά την υλοποίηση 

προγραμμάτων και καταγραφή καταγγελιών των περιβαλλοντικών οργανώσεων για τις εξής χρονικές 

περιόδους: Πρόγραμμα Αντίδοτο (2000-2007), WWF Ελλάς (2000-2012), ΑΝΙΜΑ 2007-2012, Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (2007-2012), Αρκτούρος 2007-2012, Καλλιστώ (2007-2012) 
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Γράφημα 2. Περιστατικά δηλητηριάσεων ανά τύπο βιοτόπου για την περίοδο 2000-2012 

Το πιο σύνηθες κίνητρο για την χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αφορά αντιδικίες μεταξύ 

των διαφόρων χρηστών γης, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα πολύ ευρύ φάσμα κινήτρων, κυρίως 

επειδή δεν έχει επιβεβαιωθεί το κίνητρο. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μη-επιβεβαιωμένου 

χαρακτήρα  περιπτώσεων αντιδικιών μεταξύ κυνηγών και κτηνοτρόφων που συνήθως 

εκδηλώνεται με διασπορά δηλητηριασμένων δολωμάτων για την θανάτωση σκύλων φύλαξης 

όταν τα τελευταία μπορεί να θανατώσουν κυνηγετικούς σκύλους, αντιδικίες μεταξύ 

κτηνοτρόφων για λόγους ιδιοκτησιακούς ή χρήσης βοσκότοπου, μεταξύ γειτόνων. Στην ίδια 

κατηγορία έχουν συμπεριληφθεί και τα περιστατικά ατυχών θανατώσεων αιγοπροβάτων και 

πουλερικών και προσωπικές αντιδικίες ατόμων ανεξάρτητα της κοινωνικής ομάδας στην οποία 

ανήκουν. Οι με πρόθεση επιβεβαιωμένες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ κυνηγών και 

κτηνοτρόφων ή μεταξύ κτηνοτρόφων έχουν περιληφθεί στις ξεχωριστές κατηγορίες «κυνηγετικοί 

σκύλοι», «θηρεύσιμα είδη» και «ποιμενικοί σκύλοι». Σημαντικό κίνητρο για τη χρήση 

δηλητηρίου (το 10% των περιστατικών) είναι η ζημιά στη ζωική παραγωγή, λόγω μεγάλων 

θηρευτών, σκύλων και αλεπούδων. Είναι παρόλα αυτά σημαντικό να σημειωθεί ότι η 

πληροφορία για τα κίνητρα δηλητηρίασης προκύπτουν μόνο από το 18% των δεδομένων, ενώ 

για το υπόλοιπο 72% των περιστατικών το κίνητρο είναι άγνωστο.  
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Γράφημα 3. Κίνητρα για το σύνολο των περιστατικών δηλητηριάσεων (2000-2012). 

Η κατηγορία κινήτρου «αντιδικίες μεταξύ χρηστών γης» μπορεί εσφαλμένα να θεωρηθεί ως «μη 

σημαντικό» ή «μη σχετικό» για την άγρια πανίδα κίνητρο. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η 

δηλητηρίαση σκύλων φύλαξης έχει σοβαρές συνέπειες και για την πανίδα, επειδή αρκετά είδη 

πανίδας μπορεί να καταναλώσουν άμεσα δηλητηριασμένα δολώματα που έχουν διασκορπιστεί 

σε μεγάλες εκτάσεις στην ύπαιθρο, αλλά και επειδή η δηλητηρίαση ποιμενικών σκύλων και η 

εξαιτίας αυτής μείωση των δυνατοτήτων φύλαξης των κοπαδιών, που τα καθιστά πιο ευάλωτα 

στις επιθέσεις των μεγάλων σαρκοφάγων, οδηγεί σε αύξηση των απωλειών του ζωικού 

κεφαλαίου από μεγάλα σαρκοφάγα, οπότε μεθοδολογικά συνδέεται στην συνέχεια με το 

κίνητρο «ζημιά στη ζωική παραγωγή». 

Οι τύποι δολωμάτων που χρησιμοποιούνται είναι πολλοί και εξελίσσονται,  τόσο με την πάροδο 

του χρόνου, όσο και με την διαθεσιμότητα στην αγορά των παράνομων ουσιών. Ο πιο 

διαδεδομένος τύπος  δολώματος είναι τα κομμάτια κρέατος, επικαλυμμένα με κάποιο 

εγκεκριμένο ή παράνομο φυτοφάρμακο. Αν και λιγότερο διαδεδομένος τύπος δολώματος, 

εξίσου όμως επικίνδυνος, είναι η  χρήση ολόκληρων δηλητηριασμένων πτωμάτων παραγωγικών 

ζώων, καθώς θα τραφεί από αυτό μεγάλος αριθμός ειδών και ατόμων της πανίδας μίας 

περιοχής, και ενδεχομένως για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ολόκληρα πτώματα προσελκύουν 

τα μεγάλα αρπακτικά πουλιά, τα οποία εντοπίζουν από μεγάλο ύψος την τροφή τους. 

Περαιτέρω, οι «συνεργατικοί τρόποι εντοπισμού» με τους οποίους λειτουργούν (το ένα πουλί 

καθοδηγεί ή παρατηρεί το άλλο) μπορεί να οδηγήσει σε εξάλειψη μιας ολόκληρης αποικίας (π.χ. 

όρνια) από ένα και μόνο δηλητηριασμένο πτώμα. 

Σε ότι αφορά την κατηγορία των δολωμάτων με βάση τη δραστική τους ουσία (εντομοκτόνο, 

ζιζανιοκτόνο, μυκητοκτόνο, τρωκτικοκτόνο, εντομοελκυστικό, παρασιτοκτόνο υγειονομικής 
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σημασίας), τα στοιχεία είναι δυστυχώς ελάχιστα. Μόνο για το 10% των περιστατικών υπάρχουν 

σχετικά δεδομένα για τον τύπο δηλητηρίου, η πλειονότητα των οποίων αφορά τη χρήση 

εντομοκτόνων (93%), καθώς και τη χρήση κυανούχων και τη χρήση μυκητοκτόνων. Η ομάδα 

τοξίνης που χρησιμοποιείται συχνότερα είναι οι καρβαμιδικοί εστέρες, μία ομάδα πολύ 

δραστικού εντομοκτόνου. Σημαντικό ποσοστό από τις τοξίνες που χρησιμοποιούνται για 

δηλητηρίαση είναι παράνομες. Το Methomyl είναι παράνομο από το 2007. Το methyl parathion 

επίσης είναι παράνομο στην Ελλάδα. Παρόλο που τα εγκεκριμένα φυτοφάρμακα φέρουν ετικέτα 

στην ελληνική γλώσσα και αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρατηρείται διαδεδομένη χρήση παράνομων φυτοφαρμάκων μέσω 

ενός εκτεταμένου δικτύου παράνομου εμπορίου. Τα παράνομα φυτοφάρμακα εισάγονται είτε 

από παραγωγούς, είτε από «μεσάζοντες», χωρίς παραστατικά ή με παραστατικά που τα 

περιγράφουν παραπλανητικά ως λίπασμα, παρακάμπτοντας τελωνεία και υπηρεσίες ελέγχου. 

Σύμφωνα με έκθεση της Europol, πάνω από το 25% των φυτοφαρμάκων που κυκλοφορούν στην 

ΕΕ προέρχονται από την παράνομη αγορά3. Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Συνδέσμου 

Φυτοπροστασίας, το ποσοστό των παράνομων φυτοφαρμάκων επί της συνολικής ελληνικής 

αγοράς έφτασε το 7% το 2008, το 10% το 2009 και το 15% το 2010, με αυξητικές τάσεις το 2011.  
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Γράφημα 4. Γνωστός τύπος δολώματος για τα περιστατικά δηλητηρίασης (2000-2012). Για το 

91% των περιστατικών ο τύπος δολώματος είναι άγνωστος. 

                                                           
3
 Europol, 28 November 2012, “Tackling the illegal pesticide threat”, 

https://www.europol.europa.eu/content/news/tackling-illegal-pesticide-threat-1865 
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Γράφημα 5. Ομάδα τοξίνης για τα περιστατικά δηλητηριάσεων (2000-2012). Τα δεδομένα αυτά 

αφορούν το μόνο 10% των περιστατικών, καθώς η ομάδα τοξίνης είναι άγνωστη για τα 

υπόλοιπα. 
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Γράφημα 6. Η συγκεκριμένη τοξίνη που χρησιμοποιήθηκε στα περιστατικά δηλητηριάσεων 

(2000-2012). Τα δεδομένα αυτά αφορούν, και πάλι, μόνο το 10% των περιστατικών, καθώς η 

τοξίνη είναι άγνωστη για τα υπόλοιπα.  

Η άγρια πανίδα πλήττεται συστηματικά από τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Για το 82% 

των περιστατικών υπάρχει καταγεγραμμένη πληροφορία σχετικά με το είδος που 

δηλητηριάζεται. Οι ομάδες πανίδας που πλήττονται περισσότερο από τη χρήση 

δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι τα αρπακτικά και πτωματοφάγα πουλιά (για παράδειγμα 



 

 

12 

112 Όρνια δηλητηριάστηκαν κατά την περίοδο 2000-2012, αλλά και άλλα προστατευόμενα είδη 

πουλιών, μερικά από τα οποία βρίσκονται στα όρια της εξαφάνισης) και οι μεγάλοι θηρευτές 

(λύκοι, αρκούδες) καθώς και άλλα ανταγωνιστικά είδη/μικροί θηρευτές (αλεπούδες, νυφίτσες, 

ασβοί). Σημαντικό ποσοστό των δηλητηριασμένων ζώων αποτελούν και τα ποιμενικά σκυλιά, οι 

κυνηγετικοί σκύλοι τα αδέσποτα σκυλιά καθώς και άλλα ζώα συντροφιάς (27% του συνόλου των 

περιστατικών). 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η καταγραφή των περιστατικών ανά είδος σχετίζεται 

σημαντικά με τον φορέα καταγραφής και το πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου γίνεται η 

συλλογή πληροφοριών. Δεδομένου ότι δίνεται  έμφαση κυρίως στην καταγραφή ειδών της 

άγριας πανίδας, παραμερίζονται κατηγορίες ζώων όπως αυτή των ποιμενικών σκύλων, για τους 

οποίους το ποσοστό εκτιμάται να είναι σημαντικά πολύ υψηλότερο, καθώς οι μη 

επιβεβαιωμένες (χωρίς αυτοψία) αναφορές για δηλητηριάσεις ποιμενικών σκύλων είναι πολύ 

συχνές και μεγάλες σε αριθμό. 
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Γράφημα  7. Ομάδες πανίδας που πλήττονται από την χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων 

(2000-2012). 
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Στην πλειονότητα των 

περιστατικών δηλητηρίασης, 

για τα οποία υπάρχουν 

δεδομένα, δεν έγιναν 

τοξικολογικές εξετάσεις (66%). 

Αυτό οφείλεται στην έλλειψη 

ορισμένης και σαφούς 

διαδικασίας και αρμόδιας 

υπηρεσίας για την 

ολοκλήρωση των εξετάσεων, 

αλλά και την απουσία 

ορισμένου υπεύθυνου φορέα 

για τη διεξαγωγή των 

εξετάσεων. Επίσης, στην 

Ελλάδα δεν υπάρχουν εργαστήρια που να αναλαμβάνουν μια πλήρη διαδικασία νεκροψίας και 

τοξικολογικών εξετάσεων. Τέλος, λόγω της καθυστέρησης εντοπισμού των περιστατικών 

δηλητηριάσεων, είναι συχνή η προχωρημένη αποσύνθεση των δειγμάτων, τα οποία η 

κτηνιατρική υπηρεσία δεν θα στείλει για αναλύσεις. 

 

Η συντριπτική πλειονότητα 

των περιστατικών 

δηλητηρίασης (93%) δεν 

καταγγέλθηκαν στην 

Εισαγγελία ή σε κάποια  άλλη 

υπηρεσία. Αυτό σε μεγάλο 

βαθμό οφείλεται στην 

ανυπαρξία κάποιας 

υπηρεσίας που να είναι 

αρμόδια να δεχθεί τις 

καταγγελίες και να ελέγξει 

μια περιοχή για τον 

εντοπισμό των 

δηλητηριασμένων δολωμάτων. Επιπλέον, ο καταγγέλλων αποφεύγει την προσφυγή στη 

δικαιοσύνη καθώς είναι σχεδόν ανέφικτη η απόδειξη πρόθεσης κατά τη χρήση του δολώματος. 

Ο μειωμένος αριθμός καταγγελιών σχετίζεται επίσης και με την απουσία πολιτικής βούλησης 

των υπηρεσιών να παρέμβουν.  
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Εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες 
Οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί, ως κύριοι χρήστες φυτοφαρμάκων, θεωρούνται κύριοι 

υπεύθυνοι της πρακτικής χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Εντούτοις, το ζήτημα αποτελεί 

ένα σύνθετο φαινόμενο στο οποίο εμπλέκονται, αλλά και αλληλεπιδρούν διαφορετικές 

κοινωνικές ομάδες, κυρίως στην ύπαιθρο. 

Η χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων ως μέσο ελέγχου και θανάτωσης της πανίδας, είναι 

ιδιαίτερα εύκολη και «αποτελεσματική», καθώς παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: α) έχει 

χαμηλό κόστος, β) δεν απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό ή μέσα, γ) είναι αθόρυβη και επομένως 

παραμένει εύκολα ανώνυμη, δ) δεν απαιτεί ιδιαίτερη οργάνωση και σχεδιασμό και ε) είναι 

αποτελεσματική σε σχέση με τα μέσα που χρησιμοποιούνται.  

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι πολύ εύκολα μπορεί να προκληθεί σημαντική ζημιά στην πανίδα 

και το περιβάλλον, η οποία να είναι εμφανής και να γίνει ευρέως αντιληπτή από πολλά 

πρόσωπα συγκριτικά με άλλες μεθόδους εξόντωσης (π.χ. λαθροθηρία με όπλο), ακόμα και αν τα 

άτομα που προκάλεσαν τη ζημιά είναι ελάχιστα σε αριθμό. Επομένως σε πολλές περιοχές, η 

χρήση των δολωμάτων πιθανότατα πραγματοποιείται συστηματικά από μεμονωμένα άτομα ή 

συγκεκριμένες ομάδες ατόμων. Το ανωτέρω πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη στην εμπλοκή 

των κοινωνικών ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων στην προσπάθεια εξάλειψης της πρακτικής 

χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες στοχεύουν οι θεσμικές 

αλλαγές και οι δράσεις που προτείνουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι φορείς είναι 

πρωταρχικά οι εξής:  

i. οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι 

ii. οι κυνηγοί  

iii. οι παραγωγοί /γεωργοί 

iv. οι ΟΤΑ, ως αρμόδιοι για την αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων αδέσποτων σκύλων 

 

Πιο αναλυτικά, 

i. Οι κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούν δηλητηριασμένα δολώματα για την αντιμετώπιση επιθέσεων 

από λύκο ή αρκούδα στο ζωικό τους κεφάλαιο. Αν και υπάρχει σύστημα αποζημίωσης από τον 

ΕΛΓΑ για τις απώλειες που υφίστανται, στην πράξη, το σύστημα αυτό αποδεικνύεται ανεπαρκές 

και περίπλοκο. Τα ζώα δεν ανευρίσκονται στη πλειονότητα των περιστατικών εντός της χρονικής 

προθεσμίας που θέτει ο ΕΛΓΑ προκειμένου να διεξαχθεί νεκροψία, η χρονική διασπορά των 

επιθέσεων καθιστά την αναφορά της ζημιάς συχνά ασύμφορη για τους κτηνοτρόφους που 

κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, ενώ η συχνή απόρριψη των αιτήσεων αποζημίωσης 

απογοητεύει τους παραγωγούς, οι οποίοι αναζητούν νέους τρόπους επίλυσης του προβλήματος. 

Παρόλα αυτά, οι κτηνοτρόφοι αποφεύγουν στη πλειονότητά τους τη χρήση των 

δηλητηριασμένων δολωμάτων, λόγω του ενδεχομένου να δηλητηριαστούν οι ποιμενικοί τους 

σκύλοι και τα κοπάδια των γειτόνων παραγωγών. Η μέθοδος φαίνεται να χρησιμοποιείται 

περισσότερο από αγελαδοτρόφους, οι οποίοι αφενός μεν δεν χρησιμοποιούν ποιμενικούς 

σκύλους, αφετέρου έχουν ισχυρότερο οικονομικό κίνητρο, καθώς τα βοοειδή έχουν σημαντική 

οικονομική αξία, αλλά επιπλέον βόσκουν διαφορετικές ώρες από τα υπόλοιπα κοπάδια. Τέλος, 

έχει παρατηρηθεί προληπτική χρήση δηλητηριασμένων πτωμάτων σε απομακρυσμένες 

περιοχές, όπου είναι γνωστό ότι κινούνται λύκοι κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι περιπτώσεις 

αυτές είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τα πτωματοφάγα αρπακτικά πουλιά. 
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Μελισσοκόμοι που δεν μπορούν λόγω οικονομικών ή πρακτικών κολλημάτων (π.χ. διασπαρμένα 

μελισσοσμήνη) να χρησιμοποιήσουν ηλεκτροφόρο περίφραξη για την προστασία των 

μελισσοσμηνών, κάνουν χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων με σκοπό να εξολοθρεύσουν τις 

αρκούδες οι οποίες προκαλούν ζημιές στα μελισσοσμήνη. 

ii. Συχνές είναι και οι αναφορές χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων από κυνηγούς, για την 

εξόντωση ποιμενικών σκύλων οι οποίοι έρχονται συχνά σε σύγκρουση με τους κυνηγετικούς 

σκύλους. Η νομοθεσία προβλέπει μια ελάχιστη απόσταση για την άσκηση του 

κυνηγιού/εκγύμνασης από τις σταβλικές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, παρόλα αυτά είτε δεν 

τηρείται, είτε στις περισσότερες περιπτώσεις ο έλεγχος των κινήσεων των ποιμενικών και 

κυνηγετικών σκύλων είναι αδύνατος. Η σωστή εκπαίδευση των ποιμενικών σκύλων μπορεί να 

περιορίσει το φαινόμενο, ενώ απαιτείται αποτελεσματικότερη χωροθέτηση της άσκησης θήρας, 

σε σχέση με τους ενεργούς βοσκότοπους. Σε πολλές περιπτώσεις, οι απώλειες σε ποιμενικά 

σκυλιά είναι πολύ σοβαρές, με αποτέλεσμα ο κτηνοτρόφος να μένει απροστάτευτος από τις 

επιθέσεις σαρκοφάγων. 

Παράνομη τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων έχει πολύ συχνά παρατηρηθεί τα 

τελευταία χρόνια για έλεγχο του πληθυσμού της αλεπούς σε συγκεκριμένες περιοχές, από 

κυνηγούς. Η αλεπού θεωρείται ότι αποτελεί την κύρια παράμετρο που καθορίζει την κάρπωση 

του λαγού, ενώ δηλητηριάζεται για να διευκολύνεται η εκπαίδευση και δίωξη του λαγού από 

τους κυνηγετικούς σκύλους που μπορεί λανθασμένα να καταδιώκουν αλεπούδες αντί του 

θηράματος επιλογής. Συχνά, τα δηλητηριασμένα δολώματα τοποθετούνται στα όρια 

καταφυγίων άγριας ζωής, ενώ παράλληλα δεν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα ελέγχου του 

πληθυσμού. 

iii. Παραγωγοί/Γεωργοί μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουν δηλητηριασμένα δολώματα σε 

περιπτώσεις ζημιών στη φυτική παραγωγή (αμπέλια, καρποφόρα δέντρα, καλαμπόκια, 

ηλίανθους) από αρκούδες, αγριογούρουνα ή ακόμα και μικρότερα θηλαστικά (ασβούς, 

αλεπούδες, κτλ.). 

iv. Τέλος, συχνή πρακτική αποτελεί και ο δηλητηριασμός αδέσποτων σκύλων για έλεγχο του 

πληθυσμού τους εντός και εκτός των οικισμών. Η πρακτική αυτή οφείλεται στην ακούσια ή 

εκούσια εγκατάλειψη κυνηγετικών, ποιμενικών σκύλων ή ζώων συντροφιάς, και στην εν 

συνεχεία ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους. 
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Νομοθετικό πλαίσιο 
Κατωτέρω συνοψίζεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με 

την χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. 

 

Χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων 
Σύμφωνα με το αρθ. 261 του δασικού κώδικα (Ν.Δ. 86/69), η χρήση δηλητηριασμένων 

δολωμάτων επιτρέπεται για την καταπολέμηση επιβλαβών θηραμάτων. Στο αρθ. 252 παρ. 5 

απαγορεύεται η χρήση δηλητηρίων για τη θήρα.  

Η ΚΥΑ υπ’ αριθ. 414985/1985 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πνηνοπανίδας», επιβεβαιώνει 

την προαναφερθείσα απαγόρευση, καθώς απαγορεύει τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων 

για τη θήρα πτηνοπανίδας.   

Με την Υ.Α. υπ’ αριθ. 74257/2036/1993, επιτρέπεται η εξόντωση επιβλαβών θηραμάτων 

(αλεπού, πετροκούναβο, λύκος) με κυανιούχο κάλιο.  

Σημειώνεται ότι με αποφάσεις του, το Συμβούλιο της Επικρατείας (1993, 1994), ακύρωσε 

σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες είχε δοθεί η δυνατότητα θήρευσης επιβλαβών 

ζώων (λύκου, αλεπούς κ.λπ.), διότι δεν είχαν προηγηθεί μελέτες για την κατάσταση των 

πληθυσμών των ειδών. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και 

της άγριας πανίδας και χλωρίδας (Οδ. 92/43/ΕΟΚ, Παρ. VI), καθώς και η οδηγία περί της 

διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (Οδ. 2009/147/ΕΚ - κωδ. Οδ. 79/409/EΟK, Παρ. ΙV), 

απαγορεύουν τη χρήση των δηλητηρίων ή δολωμάτων με δηλητήριο ή με αναισθητικό. 

 

Τέλος, σύμφωνα με την Σύμβαση της Βέρνης  για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του 

φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 

1335/1983, για τα είδη τα οποία είναι καταχωρημένα στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ αυτής, 

απαγορεύονται τα μη επιλεκτικά μέσα θανάτωσης (αρθ. 1, 3, 4). Κατ’ εξαίρεση, ωστόσο, στο 

αρθρ. 9 προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής μη επιλεκτικών μέσων, εφόσον δεν υπάρχει 

άλλη ικανοποιητική λύση και με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτεται η επιβίωση του 

συγκεκριμένου πληθυσμού. 

 

Γεωργικά Φάρμακα 
Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων είναι επίσης ένας σημαντικός τομέας, δεδομένου ότι συχνά 

τα δηλητήρια που χρησιμοποιούνται είναι φυτοφαρμακευτικής προέλευσης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», με τον οποίο ενσωματώνονται στο εθνικό 

δίκαιο α) ο Kανονισμός 1107/2009/ΕΚ σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

στην αγορά, β) ο Κανονισμός 396/2005/ΕΚ για τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και 

ζωϊκής προέλευσης και γ) η Οδηγία 2009/128/ΕΚ σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής 

δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, «θεσπίζεται 

κατάλογος εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων για τους επαγγελματίες χρήστες και καθορίζεται 

η διαδικασία χορήγησης αυτών των φαρμάκων από τον εγκεκριμένο πωλητή». Παρόλα αυτά, 

δεν θεσπίζονται, αλλά ούτε προκύπτει ότι προϋπάρχουν κατάλληλες αντίστοιχες ρυθμίσεις για 
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τους μη επαγγελματίες χρήστες. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθ. 18 του ανωτέρω νόμου, 

προβλέπεται η θέσπιση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τη μείωση των κινδύνων και των 

επιπτώσεων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων κ.λπ., ενώ με το αρθ. 26 αυτού, θεσπίζεται 

η υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για την απαγόρευση ή ελαχιστοποίηση της χρήσης 

γεωργικών φαρμάκων σε ειδικές περιοχές (προστατευόμενες περιοχές βάσει της νομοθεσίας για 

τη διαχείριση των υδάτων, για την ορνιθοπανίδα και τους οικοτόπους). 

Περαιτέρω, ο Ν. 4036/2012 προβλέπει τη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης, το οποίο θα ρυθμίζει και θα ελέγχει την διακίνηση των γεωργικών 

φαρμάκων. Δεν είναι γνωστό, εάν έχουν ήδη προσδιοριστεί τα κριτήρια βάσει των οποίων θα 

οργανωθεί και θα λειτουργεί το σύστημα αυτό. Ως τέτοια θα μπορούσαν να οριστούν, η 

δραστική ουσία του φαρμάκου, τα ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας χρηστών, ο 

χρήστης και το μέγεθος της εκμετάλλευσης, με βάση το μητρώο καταγραφής εκτάσεων 

καλλιεργειών (ΟΣΔΕ - Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Εκμεταλλεύσεων), σε συνεργασία με 

το Μητρώο Αγροτών και Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕ) κ.α. 

 

Γεωργικές Αποζημιώσεις  
Οι αποζημιώσεις που δίδονται από τον ΕΛΓΑ για τις καταστροφές που προκαλεί η άγρια πανίδα 

στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, αφορούν λίγα είδη της άγριας πανίδας: Συγκεκριμένα, (α) ο 

Κανονισμός της 27.07.11 του ΕΛΓΑ (ΦΕΚ Β΄ 1668/2011) για την ασφάλιση της φυτικής 

παραγωγής προβλέπει την ασφαλιστική κάλυψη της ζημίας, η οποία προκαλείται από αρκούδα, 

αγριογούρουνο (μόνο για τις περιοχές του καταλόγου Ραμσάρ) και από τα άγρια κουνέλια στην 

Λήμνο και (β), δυνάμει της ΚΥΑ 157501/27.07.11 για την ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου, 

ασφαλίζονται οι ζημίες που έχουν προέλθει από άγρια ζώα, και ως τέτοια νοούνται ο λύκος, η 

αρκούδα και τα άγρια αδέσποτα σκυλιά. 

 

Διαχείριση πτωμάτων και δηλητηριασμένων δολωμάτων 
Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί θέμα υγειονομικής ασφάλειας, τόσο στην 

ύπαιθρο όσο και στα αστικά κέντρα. Εν προκειμένω, η ανθρώπινη υγεία τίθεται σε κίνδυνο, όταν 

τα πτώματα των δηλητηριασμένων ζώων δεν τυγχάνουν της ενδεδειγμένης διαχείρισης, αλλά 

παραμένουν εκτεθειμένα. Επιπλέον η αποσύνθεση δηλητηριασμένων πτωμάτων μπορεί να έχει 

ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος, ιδίως του εδάφους και των υδάτων. 

 

Στην περίπτωση, που εξετάζουμε, η απουσία ρητής αναφοράς στη νομοθεσία έχει δημιουργήσει 

αβεβαιότητα ως προς την κατάλληλη εφαρμοστέα πρακτική. Η συνήθης ανεπίσημη πρακτική 

συνίσταται στην «υγειονομική» ταφή του πτώματος μετά από την ολοκλήρωση της νεκροψίας, 

νεκροτομής και δειγματοληψίας υπό την παρουσία και εποπτεία κρατικής αρχής, συνήθως της 

Δασικής ή Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.  

 

Σχετική αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας αναφέρεται ρητά για τις περιπτώσεις των Ζωνών 

Ειδικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 5 Ζ της ΥΑ 37338/1807/Ε.103/2010 

«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 

οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της……», «οι Δασικές Υπηρεσίες οφείλουν να μεριμνούν για την 

ενημέρωση του κοινού και για τον εντοπισμό της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων εντός 

ΖΕΠ».  
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Όσον αφορά την διαχείριση των πτωμάτων των δηλητηριασμένων ζώων, αν και δεν υπάρχει 

ρητή αναφορά στη νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων, σημειώνουμε  την αναφορά στο 

αρθ. 2 παρ. 2.γ της Οδ. 2008/98/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία τα πτώματα ζώων, τα οποία 

αποθνήσκουν εκτός σφαγείων και καλύπτονται από άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις, δεν 

εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι από την 

αρνητική αυτή διατύπωση προκύπτει το συμπέρασμα πως τα πτώματα ζώων, τα οποία δεν 

καλύπτονται από άλλη κοινοτική νομοθετική διάταξη –όπως φαίνεται να συμβαίνει εν 

προκειμένω- αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με την Οδ. 2008/98/ΕΚ και το Ν. 

4042/2012, με τον οποίο  αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο.  

 

Ακόμη, σημαντικό είναι το στοιχείο της τοξικότητας των πτωμάτων. Το παράρτημα ΙΙΙ της 

ανωτέρω οδηγίας περιλαμβάνει τις ιδιότητες των αποβλήτων που τα καθιστούν «επικίνδυνα». 

Υπό το στοιχείο Η14 αναφέρονται τα οικοτοξικά απόβλητα, τα οποία παρουσιάζουν ή είναι 

δυνατόν να παρουσιάσουν άμεσο ή μελλοντικό κίνδυνο για έναν ή περισσότερους τομείς του 

περιβάλλοντος. Θα μπορούσαν τα δηλητηριασμένα πτώματα ζώων να ενταχθούν στην 

κατηγορία των «επικινδύνων», λόγω του κινδύνου που παρουσιάζουν για το περιβάλλον.   

Σχετικά με τις τοξικολογικές εξετάσεις των δειγμάτων, μέχρι πρόσφατα ο κύριος φορέας 

διενέργειας τοξικολογικών εξετάσεων ήταν το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Πάτρας του ΥΠΑΑΤ. Με βάση το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ., http://www.esyd.gr) υπάρχει μια σειρά από εργαστήρια 

στα οποία μπορεί να ανιχνευθούν υπολείμματα φυτοφαρμάκων και άλλες ουσίες. Απαιτείται 

όμως κεντρικός σχεδιασμός από τον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να 

διαπιστωθεί η πραγματική δυνατότητα για την αξιοποίησή τους στην αναγνώριση των ουσιών 

που χρησιμοποιούνται στα δηλητηριασμένα δολώματα, η οποία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένη. Σήμερα η αποστολή πτωμάτων και δειγμάτων για ανάλυση μπορεί να γίνει επίσης 

και στο Ινστιτούτο Βιοχημείας και Τοξικολογίας και Παθολογίας Διατροφής των ζώων του 

Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών του ΥΠΑΑΤ. 

 

Τέλος, από τη νομοθεσία δεν προκύπτει να έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα στις Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες για τον έλεγχο των πτωμάτων άγριων ζώων, καθώς οι αρμοδιότητές τους φαίνεται να 

εξαντλούνται στο πλαίσιο των παραγωγικών ζώων. 

  

Κυρώσεις  

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις εμφανίζονται διάσπαρτες στη νομοθεσία. Επισημαίνουμε, σχετικά, 

τα αρθ. 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, στα οποία προβλέπονται ποινικές, αστικές και 

διοικητικές κυρώσεις για όποιον προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει το περιβάλλον.  

 

Περαιτέρω στο αρθ. 282 του Ποινικού Κώδικα, προβλέπεται ότι «όποιος με πρόθεση 

δηλητηριάζει βοσκοτόπια, λιβάδια, λίμνες ή άλλους τόπους ποτίσματος ζώων τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Αν από την πράξη του θανατώθηκαν ή έπαθαν σοβαρή και 

διαρκή βλάβη ζώα άλλου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών». 

Κυρώσεις προβλέπονται, ακόμη, στο αρθ. 11 της ΥΑ 37338/1807/Ε.103/2010, παράλληλα με τη 

ρητή απαγόρευση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων ως μέθοδο θήρας στο Παρ. ΙΙΙ 

αυτής. Τέλος, κυρώσεις προβλέπονται και από τον ν.3937/2011 για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας.  
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Προτάσεις 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μια σειρά προτάσεων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση 

του προβλήματος των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Οι προτάσεις δεν παρουσιάζονται με 

κάποια ιεράρχηση ή προτεραιότητα, αλλά ανά θεματικές ενότητες στις οποίες κρίνεται ότι 

υπάρχει σημαντικό περιθώριο παρέμβασης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται και οι 

αντίστοιχες θεσμικές ή νομικές αλλαγές που απαιτούνται ώστε να συμπληρωθούν τα κενά 

που εντοπίστηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Ωστόσο άλλες προτάσεις αφορούν διοικητικές 

ή άλλες δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του παρόντος ζητήματος. 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Το πρόβλημα της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ύπαιθρο είναι ιδιαίτερα 

πολύπλοκο και περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές τομεακές πολιτικές, τόσο σε σχέση με την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, όσο και σε σχέση με την 

παραγωγική διαδικασία, τη χρήση χημικών προϊόντων αλλά και τη διαχείρισή τους. Παρά την 

απαγόρευση της χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων η οποία αποτελεί θεμελιώδη 

απόφαση, απαιτείται πρώτα από όλα η αναγνώριση της έκτασης και της σοβαρότητας του 

προβλήματος σε μία νέα βάση και ο σχεδιασμός μίας εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπισή 

του, έτσι ώστε η υφιστάμενη απαγόρευση να συνοδεύεται και από συγκεκριμένο πλαίσιο 

δράσεων με την απαραίτητη σύνδεση των αρμόδιων υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων αλλά 

με παράλληλη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού ως μία ενιαία εθνική 

πολιτική. Το παρόν κείμενο συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση. 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ-ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Ως επιτακτική αλλαγή κρίνεται η κάλυψη του νομοθετικού κενού όσον αφορά στον τομέα της 
διάθεσης φυτοφαρμάκων σε μη επαγγελματίες χρήστες. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όταν 
ολοκληρωθεί και τεθεί σε ισχύ, θα πρέπει να επεκταθεί και στους μη-επαγγελματίες χρήστες. 
Στην ηλεκτρονική καταγραφή, όπως αναφέρεται παραπάνω, θα ήταν χρήσιμο να αναφέρεται η 
δραστική ουσία, και η καλλιέργεια στην οποία θα χρησιμοποιηθεί. 

 
Ο έλεγχος και η πάταξη διακίνησης των παράνομων φυτοφαρμάκων, σε συνεργασία και με την 
Europol, θεωρείται αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

Η αντιμετώπιση των συγκρούσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων αποτελεί 
τρόπο πρόληψης των δηλητηριάσεων. Εάν τα κίνητρα για την χρήση δολωμάτων εξαλειφθούν 
θα μειωθούν και τα περιστατικά δηλητηριάσεων (Martinez-Abrain, 2012; Mateo-Tomas et al, 
2012). 

 

Μέτρα για πρόληψη δηλητηριάσεων  

Προτείνεται η εκτεταμένη χορήγηση και τοποθέτηση ηλεκτροφόρων περιφράξεων για την 

προστασία του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, όπως επίσης και η φύλαξη των ζώων με σωστά 



 

 

20 

εκπαιδευμένα, αυθεντικούς ποιμενικούς σκύλους όπως  ο ελληνικός ποιμενικός (Coppinger et al 

1983; Coppinger et al 1995; Gazzola et al 2008; Iliopoulos et al, 2009). Τα μέτρα αυτά έχουν 

εφαρμοστεί εδώ και χρόνια πιλοτικά μέσω διαφόρων προγραμμάτων και η εμπειρία έχει δείξει 

ότι είναι αποτελεσματικά και κοινωνικά αποδεκτά από τους κατοίκους της υπαίθρου.  

 

Παρόλο που οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις είχαν ενταχθεί στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, αυτά 

δεν προχώρησαν ποτέ. Σήμερα, σχετικά με τις περιφράξεις, θα εγκριθεί σχετική Κ.Υ.Α., ενώ το 

μέτρο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (2007-13). Υλοποίηση μέτρου 

στο ΕΠΑΑ (2014-20). ). Ένα ακόμη πρόσφορο μέτρο θα ήταν πιθανώς η μόνιμη χρηματοδότηση 

ηλεκτροφόρων περιφράξεων από τον ΕΛΓΑ, για την αντιμετώπιση ζημιών των μη-επαγγελματιών 

κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων μέσω του Πράσινου Ταμείου. Σε ό,τι αφορά το μέτρο για τους 

ποιμενικούς σκύλους, εκκρεμεί λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης της φυλής. 

 

Παρακολούθηση ανταγωνιστικών ειδών 

Σημαντική είναι η αντιμετώπιση των κινήτρων των κυνηγών, των κτηνοτρόφων και των αγροτών 

οι οποίοι χρησιμοποιούν δηλητήρια για την εξόντωση ανταγωνιστικών ειδών, όπως οι 

αλεπούδες, και οι κουρούνες. Η καταγραφή των πληθυσμών και πυκνοτήτων των 

ανταγωνιστικών ειδών, αλλά και η παρακολούθησή τους με την εκπόνηση μελέτης η οποία θα 

εξειδικεύεται ανά περιοχή ενδιαφέροντος, είναι απαραίτητη, προκειμένου να εκτιμηθεί η 

πυκνότητα και η πληθυσμιακή τάση  των ειδών αυτών, να καταγραφεί η έκταση των ζημιών που 

προκαλούν και να οριστούν οι ανάγκες διατήρησης της ποιότητας του βιοτόπου των 

θηρεύσιμων ειδών. 

 

Βελτίωση του συστήματος αποζημιώσεων των ζημιών  

στο ζωικό ή γεωργικό κεφάλαιο 

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα με τις αποζημιώσεις του 

ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα να μην τις διεκδικούν ή, εάν καταθέσουν αίτηση, τελικά να λαμβάνουν 

ποσό μικρότερο της πραγματικής ζημίας που υπέστησαν, ή καθυστερημένα την αποζημίωση. 

Προτείνονται οι παρακάτω βελτιώσεις στο ισχύον σύστημα των αποζημιώσεων: 

α) επικαιροποίηση των καταλόγων των Κανονισμών της 27.07.11 του ΕΛΓΑ και της ΚΥΑ 

157501/27.07.11 με επιπλέον είδη της πανίδας επιλέξιμα για αποζημιώσεις, όπως είδη 

πουλιών και ασβούς. Επέκταση για τα αγριογούρουνα και έξω από τους υγρότοπους 

Ραμσάρ. 

β) απλοποίηση της διαδικασίας δήλωσης και αυτοψίας για την αποζημίωση, καθώς 

αποθαρρύνονται οι κτηνοτρόφοι που διαβιούν σε απομονωμένες περιοχές (π.χ αλπικά 

λιβάδια το καλοκαίρι) να δηλώσουν τη ζημιά, που υφίστανται τα κοπάδια τους π.χ. από 

μεγάλα σαρκοφάγα, καταφεύγοντας στη χρήση δηλητηρίων. 

γ) μείωση του ελάχιστου αριθμού ζώων ή του πλαφόν χρηματικής αξίας του πληγέντος 

κεφαλαίου για τα οποία καταβάλλεται η αποζημίωση (πχ. να καταβάλλεται αποζημίωση και 

για ένα αιγοπρόβατο, όχι για πάνω από 4) 
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δ) βελτίωση του χρόνου καταβολής της αποζημίωσης 

ε) αποζημίωση του 100% της αξίας της ζημιάς καθώς τα συστήματα αποζημίωσης λόγω 

εγγενών αδυναμιών από τη φύση τους δεν καλύπτουν εξαρχής τις πραγματικές απώλειες. 

Σημειωτέον ότι το συνολικό ποσοστό των αποζημιώσεων που καταβάλει ο οργανισμός για 

ζημιές στη φυτική και ζωική παραγωγή από την πανίδα είναι υποπολλαπλάσιος των όσων 

καταβάλλονται από άλλες φυσικές καταστροφές (π.χ. χαλαζόπτωση, παγετός κ.α) 

στ) εξέταση του ενδεχόμενου χρηματοδότησης ή επιχορήγησης μέσω ΕΛΓΑ προληπτικών 

μέτρων φύλαξης των κοπαδιών (π.χ. ποιμενικά σκυλιά) και ένταξη διαδικασίας 

πιστοποίησης εφαρμογής τους ανά παραγωγό, εφόσον ο Οργανισμός διαθέτει σχετική 

αρμοδιότητα.  

 

Αύξηση της διαθεσιμότητας (ειδών και πυκνοτήτων ) άγριων οπληφόρων θηλαστικών 

Μια από τις σημαντικότερες μεθόδους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιθέσεων 

στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο από λύκους που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα για τη 

χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι η αύξηση των πυκνοτήτων και της αφθονίας ειδών 

σε περιοχές όπου κτηνοτροφία και λύκος συνυπάρχουν. Η μέθοδος έχει εφαρμοσθεί σε πολλές 

Ευρωπαϊκές χώρες με σημαντικά οφέλη για την κτηνοτροφία, αφού οι επιθέσεις σε περιοχές με 

αφθονία άγριων οπληφόρων έχουν περιορισθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες παρόλη την 

ανάκαμψη του λύκου,  την οικονομία (κυνήγι), το τουρισμό και τα πτωματοφάγα αρπακτικά 

πουλιά (σταδιακή απεξάρτηση από ταΐστρες). Η χαμηλή πυκνότητα και αφθονία ειδών (μόνο 2 

είδη σε μετρήσιμες πυκνότητες) που χαρακτηρίζει εκτεταμένες περιοχές της Ελληνικής 

υπαίθρου καθιστούν τα κτηνοτροφικά ζώα ως το μοναδικά είδη οπληφόρων εν αφθονία σε 

μεγάλες εκτάσεις. Η αύξηση της διαθεσιμότητας σε συνδυασμό με αποτελεσματικά μέτρα 

πρόληψης μπορεί να μειώσει σημαντικά τις απώλειες. Μπορεί να επιτευχθεί με α) 

εκσυγχρονισμό των ρυθμιστικών ετήσιων διατάξεων για τη θήρα με βάση τις πραγματικές 

πυκνότητες των θηραμάτων β) την παρακολούθηση των πυκνοτήτων και της πληθυσμιακής 

κατάσταση των ειδών άγριων οπληφόρων γ) την αποτελεσματική φύλαξη για την ανάκαμψη 

ειδών οπληφόρων που κινδυνεύουν ή είναι σε πολύ χαμηλές πυκνότητες (αγριόγιδο), δ) την 

επανεισαγωγή ειδών κατόπιν εμπεριστατωμένων μελετών σκοπιμότητας (π.χ κόκκινο ελάφι), ε) 

τον έλεγχο της λαθροθηρίας στ) την διατήρηση και βελτίωση βιοτόπων για το ζαρκάδι.  

 

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

Η έλλειψη φύλαξης της υπαίθρου αποτελεί ένα πάγιο πρόβλημα για την προστασία της στην 

Ελλάδα. Σε περιοχές παρόλα αυτά που αποτελούν «κόκκινες ζώνες» για τη χρήση δηλητηρίων ή 

φιλοξενούν ευάλωτα στη δηλητηρίαση είδη, θα πρέπει να διεξάγονται συστηματικά σταθερές 

μεικτές περιπολίες από τους δασοφύλακες, θηροφύλακες και τους επόπτες των Φορέων 

Διαχείρισης για τον εντοπισμό δηλητηριασμένων δολωμάτων, αλλά και καθαρισμό ολόκληρων 

περιοχών από αυτά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά με τη χρήση κατάλληλα 

εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης και εντοπισμού των δηλητηριασμένων δολωμάτων και 

πτωμάτων για τον έγκαιρο εντοπισμό τους. Η μέθοδος μπορεί να περιορίσει την πρωτογενή και 

δευτερογενή δηλητηρίαση όταν η εφαρμογή της έπεται της χρήσης δηλητηριασμένων 

δολωμάτων, ενώ αποτελεί και μέθοδο πρόληψης αποθαρρύνοντας νέους επίδοξους χρήστες. Η 
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μέθοδος χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα σε εθνικά πάρκα και κυνηγετικές περιοχές στην 

Ιταλία και την Ισπανία με πολύ θετικά αποτελέσματα. 

Επιπλέον, οι αρμόδιες για τη φύλαξη αρχές και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να κάνουν 

χρήση κοινού πρωτοκόλλου καταγραφής περιστατικών δηλητηρίασης. Με τον τρόπο αυτό θα 

επιτευχθεί η παρακολούθηση του φαινομένου, αλλά και η δημιουργία μίας Εθνικής Βάσης 

Δεδομένων. Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις προτείνουν να υιοθετηθεί το επισυναπτόμενο 

στο Παράρτημα Ι του παρόντος.  

 

 
Εικόνα 1. Οκτώβριος 2012. Στα χωριά του Δήμου Πύλης και Καλαμπάκας η Ευρωπαϊκή ομάδα 

σκύλων από την Ισπανία σε συνεργασία με τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ και στο πλαίσιο του προγράμματος 

LIFE+ Βιοποικιλότητα «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης 

Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

μαζί με τους τοπικούς κυνηγετικούς συλλόγους και τους δασικούς υπαλλήλους της περιοχής και 

την Τοπική αρχή υλοποίησαν επιτυχώς πιλοτικές δράσεις ανεύρεσης και καθαρισμού 

συγκεκριμένων περιοχών από δηλητηριασμένα δολώματα. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ 

Εντοπισμός και συλλογή  

Η σημερινή πρακτική αντιμετώπισης των δηλητηριάσεων από δολώματα, περιορίζεται σε 

περιστασιακές αυτοψίες. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι υπηρεσίες δεν προσέρχονται 

στον τόπο της δηλητηρίασης, λόγω έλλειψης προσωπικού, τεχνογνωσίας, αλλά και αναγνώρισης 

του προβλήματος. Στις περιπτώσεις παρουσίας κάποιας υπηρεσίας, δεν υπάρχει καμία επίσημη 

διαδικασία που να ακολουθείται, με αποτέλεσμα, να μην καταγράφονται τα περιστατικά, να 

χάνονται δείγματα, να μην γίνονται οι σωστές τοξικολογικές εξετάσεις και να μην ακολουθείται 

μία ορθή πρακτική διαχείρισης του πτώματος. Είναι λοιπόν αναγκαία τόσο μία κοινή πρακτική 

εντοπισμού και καταγραφής (βλ.παρακάτω «Φύλαξη και εποπτεία υπαίθρου»), όσο και ένας 

ενιαίος τρόπος μεταφοράς, εξέτασης και διαχείρισης των πτωμάτων. Για τον σκοπό αυτό, 

προτείνεται η έγκριση ενός πρωτοκόλλου διαχείρισης περιστατικών δηλητηρίασης. Τα 

περιεχόμενα του πρωτοκόλλου έχει επεξεργαστεί ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ με τη συνδρομή της Δρ. 

Αναστασίας Κομνηνού, Κτηνιάτρου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Αριστοτέλειου 
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Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ Βιοποικιλότητα 

«Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων 

Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (LIFE09 

NAT/ES/000533) και επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ του Παρόντος.  

 

Διαχείριση πτωμάτων 

Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο «Νομοθετικό Πλαίσιο» η λανθασμένη και απερίσκεπτη 

διαχείριση των δηλητηριασμένων πτωμάτων ενέχει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, κυρίως δε για την ποιότητα του εδάφους και των υδάτων. Επομένως, κρίνεται 

απαραίτητη η θεσμοθέτηση μίας διαδικασίας για την διαχείριση των πτωμάτων. Αυτή μπορεί να 

γίνει με διάφορους τρόπους που θα επιλέξει η Πολιτεία, όπως για παράδειγμα: 

α) Εφαρμογή της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του νόμου Ν. 4042/2012 και στις 

περιπτώσεις δηλητηριασμένων δολωμάτων και πτωμάτων. 

β) Τροποποίηση ή/και προσαρμογή στον ορισμό των «αποβλήτων» (Ν. 4042/2012, 

άρθ. 3) έτσι ώστε να περιλαμβάνονται ρητά και τα δηλητηριασμένα δολώματα και 

πτώματα 

γ) Διαχείριση των δηλητηριασμένων πτωμάτων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και 

διαδικασίες που ακολουθούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε περιπτώσεις όπως της 

λύσσας και της γρίπης των πτηνών.  

 

Κατάρτιση προσωπικού αρμόδιων και εμπλεκομένων φορέων  

Η κατάρτιση, ειδίκευση και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων σε σχέση με 

τη διαχείριση ενός περιστατικού είναι απαραίτητη. Κτηνίατροι, δασοφύλακες, θηροφύλακες, 

επόπτες των Φορέων Διαχείρισης και άλλοι φορείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις βέλτιστες 

πρακτικές αντιμετώπισης των δηλητηριασμένων δολωμάτων και διαχείρισης πτωμάτων, οι 

οποίες να είναι κοινές. Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία δικτύου Κτηνιάτρων που θα 

συνεργάζονται με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προκειμένου να αυξάνονται οι δυνατότητες των 

υπηρεσιών να ανταποκριθούν στα περιστατικά. 

Ορισμός εργαστηρίων αναφοράς 
Είναι απαραίτητος ο καθορισμός πιστοποιημένων εργαστηρίων που θα καλύπτουν τις ανάγκες 
για όλη την ελληνική επικράτεια και οι οποίες θα αναλαμβάνουν την πλήρη νεκροψία και τις 
τοξικολογικές εξετάσεις. 
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Η στοχευμένη ενημέρωση των κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται σε περιστατικά παράνομης 

χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι απαραίτητη για την πρόληψη του φαινομένου. Οι 

εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τις επιπτώσεις των 

δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ανθρώπινη υγεία, την ποιότητα του εδάφους, των υδάτων 

και την πανίδα, όπως επίσης και το καθεστώς αποζημιώσεων και των προληπτικών μέτρων 

(περιφράξεις, ποιμενικοί σκύλοι) που μπορούν να κάνουν χρήση. 
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

Η έλλειψη ρητών αρμοδιοτήτων για την διαχείριση και αντιμετώπιση των περιστατικών 

δημιουργεί λανθασμένους χειρισμού, αλλά και την παραίτηση των πολιτών που θέλουν να 

καταγγείλουν περιστατικά στην περιοχή τους. Θα πρέπει να οριστούν ρητά ποιες υπηρεσίες 

είναι αρμόδιες για τις παρακάτω ενέργειες:  

 Ειδοποίηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας κατά τον εντοπισμό του περιστατικού 

 Αυτοψία επί τόπου για την ταυτοποίηση των καταγγελλόμενων 

 Μεταφορά του ζωντανού σε Κέντρο Περίθαλψης ή του πτώματος σε εργαστήριο 

για νεκροψία 

 Νεκροψία και εξέταση του πτώματος 

 Διαχείριση του πτώματος μετά το γραπτό πόρισμα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας    

 Διενέργεια ανακριτικής διαδικασίας με βάση τα αποτελέσματα της νεκροψίας και 

τις πληροφορίες για τα κίνητρα της χρήσης του δολώματος 

 

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις προτείνουν να οριστούν οι κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες 

(μαζί με την ενσωματωμένη αγροφυλακή) αρμόδιες για την αστυνόμευση περιοχών, για τον 

εντοπισμό δολωμάτων και την ειδοποίηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Η μεταφορά μπορεί να 

εμπίπτει στις  αρμοδιότητες των Δασικών Υπηρεσιών ή του Δήμου (εάν το περιστατικό δεν 

αφορά την άγρια ζωή) κατάλληλα εκπαιδευμένων ή με την παρουσία Κτηνιάτρου, έτσι ώστε να 

τηρηθεί ορισμένο πρωτόκολλο χειρισμού. Ευκαιρία για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων αυτών 

αποτελεί η επικείμενη έκδοση Προεδρικού Διατάγματος (σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 21, 

Ν. 3938/2011), με το οποίο θα καθορίζεται ο τρόπος και τα επί μέρους θέματα μεταφοράς των 

αρμοδιοτήτων στις δασικές υπηρεσίες και την ενσωματωμένη σε αυτές, υπηρεσία 

αγροφυλακής. 

 

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών, προτείνεται να αναλάβουν το  έργο της νεκροψίας, 

των τοξικολογικών εξετάσεων, της διαπίστωσης των αιτίων θανάτου, όπως και της διαχείρισης 

του πτώματος. Σημαντικό επίσης είναι και το κόστος των εξετάσεων το οποίο θα πρέπει να 

καλύπτεται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και να μη βαραίνει τον καταγγέλλοντα. Προτείνεται 

να οριστεί μία κατηγορία δαπάνης για την εξέταση των πτωμάτων δηλητηριασμένων ζώων. Σε 

κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται ο ιδιώτης για το κόστος των εξετάσεων. 

 

Είναι κατανοητό ότι για τις παραπάνω προτάσεις απαιτείται μία ιεράρχηση και συστηματική 

προσέγγιση στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης για την αντιμετώπιση των 

δηλητηριασμένων δολωμάτων. Είναι σαφές ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 

αναθεώρηση του νομικού πλαισίου, στον καθορισμό αρμοδιοτήτων και στην προώθηση των 

μέτρων εκείνων που μπορούν πιο γρήγορα και άμεσα να ενισχύσουν την επίλυση του ζητήματος 

αυτού. Σε δεύτερο επίπεδο ανήκει η σχετική κατάρτιση και η βελτίωση του τεχνικού εξοπλισμού 

ενώ σε τρίτο επίπεδο, η υλοποίηση μίας γενικής εκστρατείας ενημέρωσης. 
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Παράρτημα Ι 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ /ΑΤΟΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ  

Ονοματεπώνυμο Επαγγελματική Ιδιότητα Υπηρεσία/ Φορέας Τηλέφωνο 

    

    

    

 

Ειδοποίηση 

Ώρα Ημέρα Μήνας Έτος 

    

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ / ΦΟΡΕΩΝ  
Συλλογή ευρημάτων  

Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο Επαγγελματική Ιδιότητα Υπηρεσία/ Φορέας Τηλέφωνο 

     

     

     

 

Εάν διαφορετικό από παραπάνω συμπληρώστε εδώ τα στοιχεία του ατόμου που ειδοποίησε τις αρχές ή 
ΜΚΟ 

*: προαιρετικό 

 

3.  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 

Συντεταγμένες ή περιγραφή θέσης από 
κοντινότερο οικισμό (πχ. 500 μ ΒΔ της 
Καλαμπάκας) 

 

Περιφερειακή ενότητα   

Ονοματεπώνυμο  

Τηλέφωνο επικοινωνίας*  

Ηλεκτρονική διεύθυνση*  

Άτομο που το βρήκε              
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Δήμος  

Δημοτικό διαμέρισμα  

Περιοχή – τοπωνύμιο  

Καθεστώς προστασίας (αν υπάρχει)  

Καιρικές συνθήκες (των προηγούμενων ημερών)  

Άλλα στοιχεία- π.χ. κοντά σε ρέμα, σε 
κτηνοτροφική μονάδα, εκτροφείο κτλ 

 

 

4. ΝΕΚΡΑ ΖΩΑ (θηλαστικά, πτηνά) 
 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

    

    

    

    

    

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ 
 

Χρήση δολωμάτων 

Περιγραφή  Αριθμός Κατανομή στο χώρο* Άλλα στοιχεία 

    

    

    

*π.χ. σε απόσταση 30 m, κατά μήκος δασικού δρόμου 

Εμπλουτισμός πτώματος ζώου με δηλητήριο 

Περιγραφή   Αριθμός 
ζώων 

Κατανομή στο χώρο* Άλλα στοιχεία (Π.χ. αιτία θανάτου 
δηλητηριασμένου πτώματος)  

    

    

    

 

6.  ΑΙΤΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ - ΑΛΛΑ  ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ (περιγραφή) 

Κίνητρο Περιγραφή – Περισσότερα στοιχεία Πιθανός υπεύθυνος για την 
τοποθέτηση 
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Ζημιές στη φυτική 
παραγωγή 

  

Ζημιές στη ζωική 
παραγωγή 

  

Ζημιές σε μελίσσια   

Αδέσποτα ζώα   

Κυνηγετικοί σκύλοι   

Ποιμενικοί σκύλοι  

 

 

Ατύχημα/Αμέλεια   

Άλλο   

 

7.  ΠΙΘΑΝΗ ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ηλεκτροπληξία Πυροβολισμός Παθολογικό αίτιο Άλλο (διευκρινίστε) 

    

    

 

8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΚΡΟΨΙΑΣ 

Ημερομηνία 

Νεκροψίας 

Υπεύθυνος 
Κτηνίατρος 
νεκροψίας 

Φορέας Αποτελέσματα νεκροψίας Ημερομηνία και Αρ. 
πρωτ. έκθεσης 

     

Άλλα στοιχεία  

 

9.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Ημερομηνία 

παράδοσης 

Στοιχεία 

αποστολέα 

Στοιχεία 

παραλήπτη 

Τρόπος 

αποστολής 

Αριθμός & είδος 

δειγμάτων 

Αποτέλεσμα 
(Ουσία 

δηλητηρίου) 

      

Άλλα στοιχεία  
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε από τους Λάζαρο Γεωργιάδη, βιολόγο, διευθυντή 

προγραμμάτων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Αλέξανδρο Καραμανλίδη Δρ Βιολογίας, Επιστημονικό 

Διευθυντή του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Δημήτρη Μπούσπουρα, βιολόγο επιστημονικό συνεργάτη του 

ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και  Δρ Αναστασία Κομνηνού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Κτηνιατρικής 

Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος 

LIFE+ Βιοποικιλότητα με τίτλο: «Καινοτόμες  Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης 

Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης» [LIFE09 NAT/ES/000533]. Η έκθεση έχει ως στόχους να παρουσιάσει 

τις βασικές πρακτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών 

δηλητηρίασης ζώων, να αναδείξει σημαντικούς θεσμικούς τομείς οι οποίοι θα πρέπει να 

αναπτυχθούν σε εθνικό επίπεδο για την συνολική αντιμετώπιση της χρήσης των 

δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα με βάση  την εμπειρία του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ από την 

υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος και να ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής 

Ομάδας Εργασίας των περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση των 

δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα η οποία ενεργοποιήθηκε από τις αρχές του 

2012 μετά την μαζική θανάτωση αρπακτικών πουλιών στα στενά του ποταμού Νέστου. 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενη αναφορά:  

Γεωργιάδης Λ., Α. Κομνηνού, Δ. Μπούσμπουρας και  Α.Α. Καραμανλίδης,  2012. Βασικές 

αρχές αντιμετώπισης δηλητηριάσεων ζώων. Τεχνική Αναφορά. Πρόγραμμα LIFE09 

NAT/ES/000533 «Καινοτομίες ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα». ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, 

Κτηνιατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). Θεσσαλονίκη. 14 

σελ.(Παραρτήματα). 
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το πρόγραμμα LIFE+ Βιοποικιλότητα με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση 

της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές 

Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (LIFE09 NAT/ES/000533), και τον σύντομο τίτλο 

«Καινοτομίες Ενάντια στα Δηλητηριασμένα Δολώματα» υλοποιείται σε τρεις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα) με στόχο την αντιμετώπιση της 

παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με καινοτόμες δράσεις και μέτρα σε 8 

συνολικά πιλοτικές περιοχές. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα υλοποιείται από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ  

στην πιλοτική περιοχή Αντιχασίων - Μετεώρων -Κόζιακα στην περιοχή των Τρικάλων  και 

από το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) στα  Όρη 

Ανατολικής Κρήτης (Ψηλορείτης, Αστερούσια & Δίκτη). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι 

περιβαλλοντικές οργανώσεις Gypaetus από την Ισπανία (συντονιστής)  και Quercus  και  

CEAI (Κέντρο Μελέτης της Ορνιθοπανίδας Ιβηρικής) από την Πορτογαλία και έχει διάρκεια 5 

χρόνων (01/10/2010 – 30/09/2015). Οι βασικές δράσεις του προγράμματος αφορούν: 

1. Λειτουργία τριών δικτύων ενεργοποίησης πολιτών και φορέων:  Κτηνοτρόφων, 

Κυνηγητικών περιοχών και Κυνηγετικών Συλλόγων και Δίκτυο Δήμων.  

2. Παροχή τεχνικών συμβουλών τα μέλη των δικτύων και ανάπτυξη συνεργασίας 

με τις τοπικές υπηρεσίες. 

3. Παροχή νομικών συμβουλών σε περιπτώσεις καταγγελιών. 

4. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των σχολείων.  

5. Έκδοση τεχνικών οδηγών για την κτηνοτροφία και την ορθή πρακτική της, τη 

διαχείριση των αδέσποτων σκύλων και γατών και τη διαχείριση των βιοτόπων 

και των κυνηγότοπων. 

6. Ενίσχυση των κτηνοτρόφων με συνεχή ενημέρωση, προώθηση της χρήσης 

μικροτσίπ και παροχή Ελληνικών Ποιμενικών και ηλεκτροφόρων περιφράξεων.  

7. Λειτουργία δωρεάν τηλεφωνική γραμμή (80011010101) στην οποία οι πολίτες 

του νομού Τρικάλων, μπορούν να καλούν δωρεάν για καταγγελίες, 

πληροφορίες και παροχή συμβουλών για περιστατικά  παράνομης 

δηλητηρίασης ζώων.  

8. Προώθηση της συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με στόχο την 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας για του προβλήματος   

 Οργάνωση δράσεων επίδειξης των ικανοτήτων των σκύλων ανίχνευσης 

δηλητηριασμένων δολωμάτων 

 Οργάνωση ειδικών συναντήσεων και επιστημονικών συνεδρίων σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος υπάρχουν στον 

ιστότοπο: http://lifeagainstpoison.wordpress.com 

http://lifeagainstpoison.wordpress.com/
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1Ο ΜΕΡΟΣ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΖΩΑ ΜΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ 

 

Α. Βασική σημείωση  

Η διαχείριση περιστατικών άμεσης επέμβασης και χορήγησης πρώτων βοηθειών σε 

ζωντανά ζώα ή διενέργειας νεκροψιών σε νεκρά ζώα με πιθανή δηλητηρίαση είναι 

ιδιαίτερα απαιτητική και εξειδικευμένη διαδικασία και απαιτεί την παρουσία 

κτηνιάτρου. Η διαπίστωση της δηλητηρίασης με βάση τα συμπτώματα του ζώου ή 

τα αποτελέσματα της νεκροψίας είναι ζωτικής σημασίας. Οι οδηγίες που 

παρουσιάζονται είναι για εσωτερική χρήση σε εξειδικευμένο προσωπικό 

οργανισμών και οργανώσεων με σχετική εμπειρία και βοηθητικά στους εθελοντές 

πεδίου/μέλη των οργανώσεων με την προϋπόθεση ότι υπάρχει εποπτεία και 

καθοδήγηση από κτηνίατρο.  

 

Β. Απαραίτητος εξοπλισμός 

Για την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα απαιτείται η οργάνωση ειδικού κυτίου 

πρώτων βοηθειών και νεκροψιών το οποίο θα πρέπει να περιέχει τον παρακάτω 

εξοπλισμό: 

 

Βασικός ιατρικός εξοπλισμός: 

1. Γάντια (χειρουργικά και εργασίας) 

2. Μάσκες 

3. Εργαλεία (νυστέρια, λαβίδα, ψαλίδι, φακέλους (για συλλογή τριχών)  

4. Οινόπνευμα 

5. Περιέκτες δειγμάτων 

6. Σακούλες διατήρησης δειγμάτων 

7. Σακούλες περισυλλογής πτωμάτων 

8. Ισοθερμικά δοχεία μεταφοράς δειγμάτων 

9. Καρβουνάκια (ενεργός άνθρακας) 

10. Κρύσταλλοι ανθρακικού ασβεστίου (σόδα πλυσίματος) 

 

Λοιπός εξοπλισμός: 

1. Φορτισμένο κινητό τηλέφωνο 

2. Δοχείο με νερό 

3. Διάθεση καταψύκτη 

4. Φωτογραφική μηχανή 

5. GPS 
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Γ. Στόχος: επείγουσα ανάσχεση και αποτροπή περαιτέρω προσβολής από τον 

νοσογόνο παράγοντα με: 

 

1. Καθυστέρηση παραπάνω απορρόφησης 

2. Χρήση ειδικών αντιδότων  

3. Ταχεία εξάλειψη της τοξικής ουσίας που απορροφήθηκε 

4. Υποστηρικτική θεραπεία 

 

Δ. Συνήθεις Τοξικές Ουσίες 

 

1. Κτηνιατρικά φάρμακα: λανθασμένη δοσολογία  

2. Σκευάσματα για ανθρώπινη χρήση: παρακεταμόλη, ιβουπροφαίνη, μη 

στεροειδή αντιφλεγμονώδη  

3. Χημικά οικιακής  χρήσης: αιθυνελική γλυκόλη, αιθανόλη, μεθανόλη, paraquat, 

ποντικοφάρμακο  

4. Περιβαλλοντικές τοξίνες: οργανοφωσφορικά, καρβαμιδικά, νύγματα εντόμων, 

μέταλλα, μπλε-πράσινες άλγες, πασχαλινός κρίνος, φυτά  

5. Άλλες τοξίνες (τρυχνίνη, κυανυούχο κάλιο) 

6. Τρόφιμα: σοκολάτα, σταφίδες, κρεμμύδι, σκόρδο, ξυλιτόληκ 

 

Ε. Οδοί:  

 

1. Κατάποση μέσω της πεπτικής οδού (η πιο συχνή οδός: 75% -90% των ζώων) 

2. Εισπνοή μέσω της αναπνευστικής οδού  

3. Δερματική επαφή  

4. Οφθαλμική έκθεση  

 

ΣΤ. Κλινική εικόνα: 

 

Για την εξαγωγή των καλύτερων δυνατών συμπερασμάτων για την αιτία του 

θανάτου ενός ζώου απαιτείται ο προσεκτικός έλεγχος της γενικότερης κλινικής 

εικόνας του πτώματος και αναζήτηση συμπτωμάτων σε σχέση με τις παραπάνω 

οδούς όπως:    

1. Από το πεπτικό: έμετος  

2. Από το αναπνευστικό: δύσπνοια 

3. Από το καρδιαγγειακό: ταχυκαρδία, υπόταση, αρρυθμία 

4. Ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια: ολιγουρία, ανουρία  

5. Αιμορραγική διάθεση: πετέχειες, εκχυμώσεις, αιματουρία, αιμόλυση  
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Ζ. Γενική θεραπευτική προσέγγιση 
 
1. ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΜΕΤΟΥ  

   
 Πριν την πρόκληση εμέτου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 
 

 Ο χρόνος από την κατάποση (όχι >από 4 ώρες) 

 Η  τοξική ουσία (εάν είναι εφικτό) 

 Η κλινική κατάσταση του ζώου  
  
Η πρόκληση εμέτου: 
 

 Επιτυγχάνεται με χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών (απομορφίνη, α2-
αγωνιστές, υπεροξείδιο του υδρογόνου)  

 Γίνεται ΜΟΝΟ από κτηνίατρο, νοσοκόμο ή άλλο εξειδικευμένο άτομο, 

 Οι κρύσταλλοι ανθρακικού ασβεστίου (σόδα πλυσίματος) μπορεί να 
χορηγηθούν από άλλο άτομο σε εμπειρική δόση  

 
Αντενδείξεις: 
 

 Η πρόκληση εμέτου αντενδείκνυται σε ζώα με νευρολογικά συμπτώματα, με  
σοβαρή καρδιακή νόσο, σε λήθαργο ή κώμα, σε υποξία/δύσπνοια, σε 
κατάποση οξίνης ή καυστικής  τοξικής ουσίας ή τοξικής ουσίας με βάση το 
πετρέλαιο  

 Το επιτραπέζιο αλάτι και η μουστάρδα είναι μη αξιόπιστες ουσίες 
 
 
2. ΠΛΥΣΗ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 

 

 Η πλύση στομάχου γίνεται σε ζώα με καταστολή του κεντρικού νευρικού 
συστήματος υπό γενική αναισθησία και ΜΟΝΟ από κτηνίατρο 

 
 
3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

 

 Προσροφητικό για πολλές τοξικές ουσίες σε μορφή ημίρρευστων 
διαλυμάτων, χαπιών ή κάψουλων 

 Χορηγείται με στοματογαστρικό καθετήρα ΜΟΝΟ από κτηνίατρο 
 
 
4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΤΙΚΩΝ 
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 Αυξάνουν την ταχύτητα απομάκρυνσης της τοξικής ουσίας από τον 

γαστρεντερικό σωλήνα 

 Αντενδείκνυνται σε διάρροια, αφυδάτωση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, 

ειλεό 

 
5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ 

 

 Η χορήγηση αντιδότων θεωρείται ιατρική πράξη  

 Πρέπει να πραγματοποιείται ΜΟΝΟ από κτηνίατρο 

 
 

Η. Απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις: 
 

 Έλεγχος της γενικής κατάστασης του ζώου (PCV, PLT, TS, BUN, Crea, K, ALT, 

ALP) 

 Γλυκόζη 

 Αέρια αίματος 

 ECG 

 Πίεση αίματος 

 Θερμοκρασία 

 Ακτινογραφία (θώρακος/κοιλίας) 

 Υπέρηχος 

 
Θ. Σταθεροποίηση της γενικής κατάστασης του ζώου: 
 

 Έλεγχος του νευρικού συστήματος  

 Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών ή/και αίματος 

 Οξυγονοθεραπεία  

 Έλεγχος του καρδιαγγειακού 

 Έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας  

 Ρύθμιση της θερμοκρασίας  

 
Ι. Υποστηρικτική θεραπεία σε περιπτώσεις: 
  

 Οφθαλμικής απορρόφησης: πλύσεις με φυσιολογικό ορό ή ειδικά κολλύρια 

 Δερματικής απορρόφησης: κούρεμα  μπάνιο με άφθονο χλιαρό νερό  

 Εισπνοής: οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός (με αναπνευστήρα)  
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2Ο ΜΕΡΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΩΜΑΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ 
 
 
Α. Ανεύρεση νεκρού ζώου με υποψία δηλητηρίασης 
 
Η καταγραφή των περιστατικών δηλητηρίασης άγριων ζώων και η συλλογή 
πληροφοριών και δεδομένων για τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι 
ιδιαίτερα σημαντική και απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες και διαχείριση όπως: 
 

1. Λήψη φωτογραφιών του πτώματος και της περιοχής ανεύρεσης 

2. Προσεκτική επαφή του πτώματος με χρήση  γαντιών και μάσκας 

3. Προσεκτική παρατήρηση του ζώου για πιθανά σημεία υποδηλώνουν τον 

τύπο του δηλητηρίου και λήψη φωτογραφιών: 

• Έκκριμα από το στόμα 

• Έμετος, σιελόρροια 

• Διάρροια 

• Αιμορραγίες από το στόμα, μύτη,  πρωκτό 

• Πετέχιες στο δέρμα 

4. Προσεκτική αναζήτηση στην περιοχή:  

• Για πιθανά άλλα δηλητηριασμένα ζώα  

• Για ύπαρξη δολωμάτων  

5. Περισυλλογή του πτώματος 

6. Νεκροψία, νεκροτομή, δειγματοληψία για ανεύρεση άλλων αιτιών θανάτου 

από κτηνίατρο (in situ) ή μεταφορά σε οργανωμένο χώρο 

7. Αποστολή δειγμάτων για τοξικολογικές εξετάσεις σε συγκεκριμένα 

εργαστήρια 

8. Διατήρηση δειγμάτων ανάλογα με τη χρήση τους  

9. Συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου και αποστολή στην Εθνική Βάση 

Δεδομένων για τα δηλητηριασμένα δολώματα η οποία θα πρέπει να οριστεί 

διαχειρίζεται από κρατική υπηρεσία ή φορέα. 

 
 
Β. Διαχείριση πτωμάτων, υπολειμμάτων δηλητηριασμένων πτωμάτων και 

δηλητηριασμένων δολωμάτων  
 

Η διαχείριση των πτωμάτων στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα δηλητηριασμένων 

πτωμάτων αποτελεί σημαντικό ζήτημα τόσο για τη διαχείριση της άγριας ζωής όσο 

και για την δημόσια υγεία, ειδικά όταν τα ζώα πεθαίνουν κοντά ή μέσα στις κοίτες 
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των ποταμών ή κοντά σε πηγές που πολύ συχνά υδροδοτούν κτηνοτροφικές 

μονάδες ή και οικισμούς. Επιπλέον, η πρόσφατη εμφάνιση περιστατικών λύσσας 

επιβάλει για έναν παραπάνω λόγο την άμεση λήψη μέτρων για τη διαχείριση των 

πτωμάτων καθώς τα πτώματα προσελκύουν πολλά είδη ζώων και μπορούν να 

λειτουργήσουν ως σημεία-φορείς μετάδοσης της νόσου.  

Για τη διαχείριση δηλητηριασμένων πτωμάτων και δηλητηριασμένων δολωμάτων 

δεν υπάρχει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Η συνήθης πρακτική αφορά την 

υγειονομική ταφή του πτώματος μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας, νεκροτομής 

και δειγματοληψίας με παρουσία και εποπτεία κρατικής αρχής, συνήθως της 

Δασικής ή Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Ακόμα όμως και η ταφή του σώματος, 

εγκυμονεί κινδύνους τόσο σε σχέση με το σημείο όσο και σε σχέση με το βάθος, 

αφού μπορεί να επηρεάζει τον υδροφόρο ορίζοντα, τις πηγές ή τα επιφανειακά 

ύδατα ενώ μπορεί να γίνει  εκσκαφή από σκύλους ή άγρια ζώα όπως η αρκούδα, ο 

λύκος και η αλεπού. 

Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (Οδηγία 

2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 

Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 της 22.11.2008) καθώς και 

Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων (KYA 8668/2.3.2007). Αν και δεν 

αναφέρονται συγκεκριμένες ουσίες ως «δηλητήρια» με δεδομένη την τοξικότητά 

τους και την επικινδυνότητα για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον τόσο τα 

δηλητηριασμένα πτώματα όσο και τα δηλητηριασμένα δολώματα θα πρέπει να 

συγκαταλέγονται στα επικίνδυνα απόβλητα και να συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό 

Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων.  

 
 
Γ. Τοξικολογικές εξετάσεις και διαθεσιμότητα ουσιών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως δηλητήρια  
 
Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση, διαχείριση και πρόληψη των 

προβλημάτων από τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι η αναγνώριση των 

ουσιών που χρησιμοποιούνται. Σημαντικοί μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν και 

πρέπει να ενεργοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή είναι η δυνατότητα 

ανίχνευσης και αναγνώρισης των ουσιών από εξειδικευμένα εργαστήρια αλλά και 

το σύστημα διαχείρισης των φυτοφαρμάκων στην  Ελλάδα. 

Εργαστήρια τοξικολογικών εξετάσεων 
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Μέχρι σήμερα ο κύριος φορέας διενέργειας τοξικολογικών εξετάσεων ήταν το 

Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του Περιφερειακού 

Κέντρου Προστασίας Φυτών Πάτρας του ΥΠΑΑΤ. Για την ανεύρεση της ουσίας 

δηλητηρίασης της αρκούδας στις Πρέσπες ο Φορέας Διαχείρισης Πρεσπών 

συνεργάστηκε με το Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με βάση το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ., http://www.esyd.gr) υπάρχει μια μεγάλη 

σειρά από εργαστήρια στα οποία μπορεί να ανιχνευθούν υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων και άλλες ουσίες. Απαιτείται όμως περισσότερη προσπάθεια και 

επαφή με το καθένα από αυτά αλλά και κεντρικό σχεδιασμός από τον Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να διαπιστωθεί η πραγματική δυνατότητα 

για την αξιοποίησή τους στην αναγνώριση των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα 

δηλητηριασμένα δολώματα.  

Σήμερα η αποστολή πτωμάτων και δειγμάτων για ανάλυση μπορεί να γίνει: 

1. Στην Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ για προσδιορισμό των αιτιών θανάτου των ζώων  

(με μικροβιολογικές, ιστοπαθολογικές και παρασιτολογικές εξετάσεις  πλην 

τοξικολογικών  αναλύσεων) και  

2. Στο Ινστιτούτο Βιοχημείας και Τοξικολογίας και Παθολογίας Διατροφής των 

ζώων του  Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών του ΥΠΑΑΤ (Νεαπόλεως 

25,15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής. Τηλ.: 210 6011684, 210 6010903 (εσωτ. 114). 

FAX: 210 6011684. Ηλ. Δ/νση: ibitodiz@yahoo.com Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 

κος Φώτης Παπάς 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι επειδή το εύρος του αριθμού των ουσιών οι 

οποίες μπορούν να ανιχνευθούν είναι πάρα πολύ μεγάλος η δυνατότητα που 

υπάρχει αφορά στην διαπίστωση τεσσάρων κατηγοριών ενώσεων: 

1. Οργανοφωσφορικές  

2. Καρβαμιδικές 

3. Κυανυούχες 

4. Στρυχνίνη 

Επιπλέον είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοηθεί πως αποστολή ολόκληρων των 

πτωμάτων των ζώων ΔΕΝ είναι αποδεκτή καθώς δεν υπάρχουν δυνατότητες 

νεκροτομής στο Ινστιτούτο. Τα δείγματα θα πρέπει να συλλέγονται με τα 

απαραίτητα προληπτικά μέτρα (χρήση γαντιών και μάσκας) και να περιλαμβάνουν: 

1. Το περιεχόμενο του στομάχου με τμήμα του στομάχου ή του εντέρου 

2. Τα δηλητηριασμένα δολώματα στην περίπτωση ανεύρεσής τους  

 

mailto:ibitodiz@yahoo.com
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Η διατήρησή τους είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα 

των αναλύσεων. Για αυτό τα δείγματα θα πρέπει: 

1. Να συντηρούνται σε κατάψυξη  

2. Να αποστέλλονται σε συσκευασία με δυνατότητα διατήρησης χαμηλής 

θερμοκρασίας (χρήση μονωμένου κιβωτίου με παγοκύστες). 

Ενδεικτικές συσκευασίες διατήρησης στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται η 

ημερομηνία, ο αριθμός δείγματος, η τοποθεσία και ο αποστολέας (φορέας ή 

ιδιώτης):  

1. Περιτύλιξη με αλουμινόχαρτο με αναγραφή των στοιχείων των δειγμάτων 

και τοποθέτηση σε πλαστική σακούλα δειγμάτων  

2. Χρήση ειδικών πλαστικών δοχείων (π.χ. ουροσυλλέκτες) 

 

Νομοθεσία σχετική με τη διαχείριση φυτοφαρμάκων 

Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία για την διαχείριση των φυτοφαρμάκων (Οδηγία  
2009/128/EC  για  ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων καθώς και σχετική 
εθνική νομοθεσία ( N. 4036/27.1.2012 για την διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην 
αγορά και την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις).  
 
Η χρήση των νόμιμων φυτοφαρμάκων για την παρασκευή δηλητηριασμένων 
δολωμάτων είναι πολύ διαδεδομένη, ενώ συχνή είναι η παράνομη χρήση 
απαγορευμένων φυτοφαρμάκων όπως το Methomyl  η χρήση του οποίου, ήταν 
ύποπτη από την ανεύρεση σκευάσματος του συγκεκριμένου προϊόντος στην 
περιοχή με πιθανή προέλευση από την ΠΓΔΜ και διαπιστώθηκε από τα 
αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων από νεκρή αρκούδα στον Εθνικό 
Δρυμό Πρεσπών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός πως μετά την ανακοίνωση 
της ανεύρεσης της δηλητηριασμένης αρκούδας (έκδοση δελτίου τύπου του 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ) διενεργήθηκε ειδική έρευνα από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας μετά από εντολή της 
Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων) της 
Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ τόσο σε παραγωγούς της 
περιοχής των Πρεσπών όσο και σε καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων της περιοχής χωρίς να εντοπιστεί σκεύασμα με τη συγκεκριμένη 
δραστική ουσία. Παράλληλα με τους ελέγχους πραγματοποιήθηκε και ενημέρωση 
των ελεγχομένων για το συμβάν, την απαγόρευση κατοχής σκευασμάτων της 
ουσίας και τις κυρώσεις που θα επιφέρει μία παράβαση (Βλ παράρτημα).  
 
Τόσο το συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο αναδεικνύει την παράνομη εισαγωγή 
φυτοφαρμάκων στην Ελλάδα όσο και η διαδεδομένη χρήση νόμιμων 
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φυτοφαρμάκων για την παρασκευή δηλητηριασμένων δολωμάτων επιβάλλουν την 
εφαρμογή του νομικού πλαισίου αλλά και της ενσωμάτωση της αντιμετώπισης της 
χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης των 
φυτοφαρμάκων. Η συνταγογράφηση και η επώνυμη αγορά των φυτοφαρμάκων 
ακόμα και στους μη επαγγελματίες προτείνεται ως σημαντικό μέτρο για την 
προώθηση της υπεύθυνης και συνετής χρήσης τους. 
 
 
Δ. Ανακριτική διαδικασία – καταγγελίες και συμμετοχή φορέων του κρατικού 

μηχανισμού 
 
Οι ενέργειες που απαιτούνται από την πλευρά του πολίτη στην περίπτωση 

καταγγελίας ενός περιστατικού θανάτωσης ζώων με χρήση δηλητηριασμένων 

δολωμάτων περιλαμβάνουν: 

 

1. Καταγγελίες οι οποίες γίνονται στην τοπική Δασική Υπηρεσία 

2. Μηνύσεις οι οποίες γίνονται στο τοπικό αστυνομικό τμήμα  ή στον 

εισαγγελέα με αποδείξεις για χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων μετά 

από τις τοξικολογικές εξετάσεις και την αναγνώριση της ουσίας. 

Σύμφωνα με απάντηση του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας σε σχετική 

ερώτηση του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για τη διαδικασία κατάθεσης μήνυσης για  θανάτωση 

ζώων με χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων: «… δεν υπάρχουν οδηγίες που να 

έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία όσον αφορά στην κατάθεση μήνυσης κατ' 

αγνώστου δράστη στις περιπτώσεις θανάτωσης ζώων από δηλητηριώδεις ουσίες 

καθόσον η Νομοθεσία (αρ. 42 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) προβλέπει το δικαίωμα 

του παθόντα (ιδιοκτήτη ζώου) να καταθέσει προφορικά ή Έγγραφη Έγκληση 

ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου ή απευθείας στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κων. 

Η προστασία των ζώων συντροφιάς, εργασίας κλπ προβλέπεται από το Νόμο 

ΙL9Ί/1981 «Περί προστασίας ζώων» και από το Νόμο 2ΟLΊ/Ι992 ΦΕΚ 31 «Κύρωση 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ζώων», όπου εξειδικεύεται και η 

περίπτωση θανάτωσης ζώου από κτηνίατρο και μόνο όταν αυτή είναι αναγκαίο για 

προδήλους λόγους. Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι αδίκημα και διώκεται 

αυτεπάγγελτα με ποινή φυλάκισης και διοικητικά πρόστιμα. Επομένως ο παθών σε 

περίπτωση δηλητηρίασης ζώου θα πρέπει να καταθέσει αυτό ενώπιον ανακριτικού 

υπαλλήλου ή στον κ. εισαγγελέα Πλημ/κων". Σε περίπτωση την οποία έχει καλέσει 

προς διαπίστωση του θανάτου ζώου από, δηλητηριώδεις ουσίες ή άλλη αιτία, 

Κτηνιατρική Υπηρεσία, τότε προσκομίζει την έκθεση που θα συνταχθεί από αρμόδιο 

Κτηνίατρο, στη μήνυση που θα καταθέσει'.» 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το πρόβλημα της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ύπαιθρο είναι ιδιαίτερα 

πολύπλοκο και περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές τομεακές πολιτικές, τόσο σε σχέση 

με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, όσο και σε σχέση 

με την παραγωγική διαδικασία, τη χρήση χημικών προϊόντων αλλά και τη διαχείρισή τους. 

Παρά την απαγόρευση της χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων η οποία αποτελεί 

θεμελιώδη απόφαση, απαιτείται πρώτα από όλα η αναγνώριση του προβλήματος σε μία 

νέα βάση και ο σχεδιασμός μίας εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπισή του, έτσι ώστε η  

υφιστάμενη απαγόρευση να συνοδεύεται και από συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων με την 

απαραίτητη σύνδεση των αρμόδιων υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων αλλά με 

παράλληλη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού ως μία ενιαία εθνική 

πολιτική.  
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