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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Οι μεγαπυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας έχουν επιφέρει ανυπολόγιστες επιπτώσεις σε
ευαίσθητα και σημαντικά δασικά και αγροτικά/αγροδασικά οικοσυστήματα καθώς και στην άγρια
πανίδα των περιοχών αυτών. Δυστυχώς, η έναρξη της κυνηγετικής περιόδου στις 20 Αυγούστου
20211 είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει περαιτέρω σημαντική όχληση και ανεπανόρθωτη βλάβη στην
ήδη πληγείσα άγρια πανίδα, εμποδίζοντας την ανάκαμψη των πληθυσμών άγριων ζώων και
ιδιαίτερα πτηνών, καθώς και την αποκατάσταση των σημαντικών για την επιβίωση τους
οικοτόπων.

Σε αυτό το  πλαίσιο, η έκδοση της υπ’αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/77880/2414/19.08.2021 εγκυκλίου
με θέμα «Απαγόρευση θήρας και έκδοση δασικών απαγορευτικών διατάξεων στις πληγείσες από
πυρκαγιά περιοχές της χώρας» η οποία, μεταξύ άλλων, καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να εκδώσουν
άμεσα τις σχετικές δασικές απαγορευτικές διατάξεις θήρας στις καείσες περιοχές σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, είναι ένα θετικό πρώτο βήμα.

Ωστόσο,  η κυνηγετική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την άγρια
πανίδα των περιοχών αυτών από θηρευτικές δραστηριότητες, το δε νομικό πλαίσιο δεν
διασφαλίζει σαφώς την προστασία της έως την έκδοση των δασικών απαγορευτικών διατάξεων
για τη θήρα. Με την παρούσα επιστολή μας, σας ζητούμε όπως λάβετε άμεσα μέτρα προκειμένου
να ανασταλεί η κυνηγετική περίοδος έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου στις
περιφερειακές ενότητες Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Εύβοιας λόγω της
έκτασης των πληγεισών περιοχών, καθώς και εντός των ορίων αρμοδιότητας των
δασαρχείων όπου ευρίσκονται οι πληγείσες περιοχές  στις περιφερειακές ενότητες  Κορινθίας,
Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας, και Φωκίδας.

1 ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-7-2021 υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021–
2022» (ΦΕΚ 3515/ Β ́/2-8-2021).

Προς

κ. Γιώργο Αμυρά, Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κοινοποίηση:

κ. Ευάγγελο Γκουντούφα, Προiστάμενο, Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ
κ. Κωνσταντίνο Δημόπουλο, Προϊστάμενο, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ΥΠΕΝ

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2021
Αρ. Πρωτοκόλλου 151/2021

Θέμα: Προστασία της πανίδας στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές και απαγόρευση
θήρας
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Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και ανάκαμψη της άγριας πανίδας και οι
απαραίτητες συνθήκες για την αποκατάσταση των πληγέντων οικοσυστημάτων και οικοτόπων,
όπως απαιτείται από τις διεθνείς και ενωσιακές υποχρεώσεις της χώρας μας (π.χ. Σύμβαση της
Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα και οδηγίες
92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά), ζητούμε όπως απαγορευτεί
η θήρα για τουλάχιστον πέντε χρόνια στις καμένες εκτάσεις και περιμετρικά αυτών σε μια
ζώνη που θα καθοριστεί ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της πανίδας εκάστης
περιοχής και σε συντονισμό με τις δασικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Εύβοια και
λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη έκταση που έχει καεί, ζητούμε την απαγόρευση της θήρας σε
όλη την έκταση του νησιού για τουλάχιστον πέντε χρόνια προκειμένου να διαμορφωθούν οι
απαιτούμενες συνθήκες για την προστασία και ανάκαμψη των πληγέντων ειδών.

Τέλος, δεδομένου ότι η απαγόρευση της θήρας αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάκαμψη
της άγριας πανίδας και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων σε πληγείσες από πυρκαγιές
δασικές περιοχές,  το υπουργείο σας θα πρέπει να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την
τροποποίηση του ν. 998/1979 προκειμένου να προβλεφθεί ρητά η υποχρεωτική απαγόρευση
θήρας κατ’ ελάχιστον για τρία έτη  σε περιοχές που θα κηρύσσονται  αναδασωτέες βάσει
του άρθρου 38 του νόμου αυτού, καθώς και σε μία περιμετρική των περιοχών αυτών ζώνη ανάλογα
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και τις ανάγκες για την προστασία της πανίδας.  Η
υποχρεωτική απαγόρευσης της θήρας για την προστασία της άγριας πανίδας θα συμβάλει σαφώς
στην ολοκληρωμένη αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, και συνεπώς στην επίτευξη
του σκοπού της κήρυξης των πληγεισών περιοχών ως αναδασωτέων.

Η προστασία της άγριας πανίδας από θηρευτικές δραστηριότητες στις περιοχές που έχουν πληγεί
από τις πυρκαγιές  αποτελεί επιτακτική ανάγκη και κρίσιμη προϋπόθεση για την αποκατάσταση
των κατεστραμμένων δασικών οικοσυστημάτων, και θα πρέπει να αποτελέσει άμεση
προτεραιότητα του Υπουργείου σας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των δασικών
πυρκαγιών στη χώρα μας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε το σημαντικό αυτό ζήτημα.

Με τιμή,

Δημήτρης Καραβέλλας
Γενικός Διευθυντής, WWF Ελλάς


