
 

 
     

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας – 
HELECOS-8, Κτήριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, 20-23 Οκτωβρίου 2016  

Tο ψήφισμα που ακολουθεί εστάλη προς τα Υπουργεία α) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, β) Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και γ) Εσωτερικών και  Διοικητικής Ανασυγκρότησης  – σε Υπουργούς, Αναπληρωτές 
Υπουργούς, Υφυπουργούς και Υπηρεσίες των Υπουργείων.  

ΨΗΦΙΣΜΑ KATA ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ 

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας υιοθετεί το ακόλουθο ψήφισμα για 
την αποτελεσματική δράση ενάντια στην παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην 
ελληνική φύση έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις με σοβαρότατες συνέπειες στην άγρια πανίδα και 
ιδιαίτερα σε απειλούμενα είδη, το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας: 

Καλεί τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να προβούν άμεσα στην υιοθέτηση μιας Εθνικής 
Στρατηγικής για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. 

Προτείνει η στρατηγική αυτή να συνοδεύεται από Εθνικό Σχέδιο Δράσης που θα περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων στοχευμένα μέτρα για την πρόληψη και διαχείριση του φαινομένου, την εξάλειψη των 
αιτίων και την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και του ρόλου των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων. 

Επιπλέον προτείνει την υλοποίηση πανελλήνιας εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
κοινού για τις επιπτώσεις της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στη βιοποικιλότητα 
αλλά και τους κινδύνους που ενέχει αυτή η πρακτική στη δημόσια υγεία. Στόχος της εκστρατείας θα 
είναι και η καλλιέργεια στις τοπικές κοινωνίες της αντίληψης ότι θα πρέπει να επιδεικνύουν μηδενική 

ανοχή στο έγκλημα της δηλητηρίασης. 

Οι λόγοι για τους οποίους προτείνονται τα παραπάνω μέτρα είναι κυρίως ότι: 

 Η παράνομη χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι η σοβαρότερη αιτία πληθυσμιακής 

μείωσης των τεσσάρων ειδών γύπα, των μεγάλων αετών αλλά και άλλων πτωματοφάγων ζώων 
στην Ελλάδα, τα περισσότερα από τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση.  

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει προδικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας, 
αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή τον Σεπτέμβριο του 2013 με αφορμή το περιστατικό 
μαζικής δηλητηρίασης πτωματοφάγων αρπακτικών στα Στενά του Νέστου, τον Φεβρουάριο του 

2012, με αποτέλεσμα την εξαφάνιση της μεγαλύτερης αποικίας όρνιων στην ηπειρωτική χώρα.  

 Οι ελληνικές αρχές ελάχιστα έχουν κάνει μέχρι τώρα για την αποτροπή των περιστατικών 

δηλητηρίασης, μάλιστα, σε συνέχεια της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, τον 
Σεπτέμβριο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη, στις 30 
Σεπτεμβρίου 2016, προειδοποιώντας ότι «εάν οι ελληνικές αρχές δεν λάβουν μέτρα εντός δύο 
μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ».  

 Η απουσία στοχευμένου νομικού πλαισίου και η σύγχυση αρμοδιοτήτων σχετικά με τις ενέργειες 

για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων δυσχεραίνει την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων 
και τον άμεσο κίνδυνο τόσο για την εξαφάνιση απειλούμενων ειδών όσο και για τη δημόσια υγεία 

καλούμε τα συναρμόδια υπουργεία να συγκαλέσουν επειγόντως σύσκεψη με σκοπό την άμεση 
αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών μέχρις ότου τεθεί σε εφαρμογή η Εθνική Στρατηγική 
και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. 

Αναμένοντας ότι όλες οι παραπάνω προτάσεις θα ληφθούν σοβαρά υπόψη, είμαστε στη διάθεση των 
αρμοδίων σε περαιτέρω συνεργασία για την ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου. 


