Περίληψη πορίσµατος
Παρέµβαση του Συνηγόρου για την παράνοµη χρήση
δηλητηριασµένων δολωµάτων
Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά περιβαλλοντικών οργανώσεων, σχετικά
µε την παράλειψη αποτελεσµατικής προστασίας της άγριας ζωής από την παράνοµη
χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων. Η καταγγελία υποβλήθηκε µε αφορµή τη
µαζική δηλητηρίαση αρπακτικών πουλιών στα στενά του Νέστου το Φεβρουάριο του
2012. Από τότε έχουν σηµειωθεί αρκετά αντίστοιχα περιστατικά στη χώρα µε θύµατα
ποικίλα είδη της άγριας πανίδας, αλλά και οικόσιτα ζώα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
µάλιστα, ζήτησε στοιχεία από τους αρµόδιους φορείς αναφορικά µε την υπόθεση
«∆ηλητηρίαση Άγριων Πτηνών στην περιοχή του Νέστου» [EU-PILOT 3601/2012].
Στις 30 Σεπτεµβρίου 2016 και δεδοµένου ότι κρίθηκε ότι δεν έχουν ληφθεί µέτρα για
την εξασφάλιση της πλήρους συµµόρφωσης µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η Επιτροπή έθεσε στις ελληνικές αρχές προθεσµία συµµόρφωσης δύο µηνών, µετά
την πάροδο της οποίας, η υπόθεση θα παραπεµπόταν στο ∆ικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Συνήγορος, στοχεύοντας στη συνολικότερη επίλυση του ζητήµατος, ερεύνησε το
νοµικό καθεστώς που διέπει τη χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων σε συνδυασµό
µε εκείνο που διέπει την προστασία της άγριας πανίδας και συµµετείχε σε τρεις
συσκέψεις µεταξύ περιβαλλοντικών οργανώσεων και αρµοδίων διοικητικών φορέων.
Επίσης, η Ανεξάρτητη Αρχή απέστειλε έγγραφες προτάσεις προς τα αρµόδια
υπουργεία, ζητώντας την άµεση αντιµετώπιση του θέµατος µε τη λήψη κατάλληλων
µέτρων. Ειδικότερα, στο πόρισµά του ο Συνήγορος του Πολίτη, µεταξύ άλλων, τονίζει
ότι απαιτείται η δηµιουργία ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης, πλαισιωµένου
µε τον κατάλληλο θεσµικό τύπο, ώστε όλες οι υπηρεσίες, συνεργαζόµενες οµαλά, να
δρουν βάσει συγκεκριµένων πρωτοκόλλων και αποσαφηνισµένων αρµοδιοτήτων. Οι
προτάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής αφορούν όλα τα κρίσιµα θέµατα και στοχεύουν
στην άµεση επίλυσή τους και στον συντονισµό των δηµοσίων φορέων.
Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανταποκρίθηκαν, έως σήµερα, σε
µικρότερο ή σε µεγαλύτερο βαθµό στις εν λόγω προσπάθειες εξεύρεσης κατάλληλων
και αποτελεσµατικών λύσεων του προβλήµατος, το οποίο, δυστυχώς, συνεχίζει να
υφίσταται.
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