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1. EXECUTIVE SUMMARY 

The present report was prepared within the framework of the LIFE+ project “Urgent 
measures to secure the survival of the Egyptian vulture (Neophron percnopterus) in 
Bulgaria and Greece” (LIFE10 NAT/BG/000152). The project’s main objective is to 
prevent the extinction of the Egyptian vulture in these two countries by means of 
studying and tackling the species main threats; among these, the illegal use of poison 
baits has been identified as the most important reason for the decrease of its 
population in Greece. 

This report is the continuation of the work of Ntemiri & Saravia (2016) on the status 
of the illegal use of poison baits in Greece. In particular, it attempts to describe the 
main aspects of the problem based on the analysis of the data recorded by the 
Antipoison Task Force for 2016. Moreover, it proposes different actions that could 
help address the problem more efficiently. Since 2012, The Antipoison Task Force 
has been running, a database, where it records the known poisoning incidents. 

In 2016, 88 known poisoning incidents that took place in the countryside were 
registered in the database. Reported incidents are clearly only the "tip of the 
iceberg”, as only a small percentage of the poisoned animals is found and even fewer 
incidents are reported. 

According to the results, on most occasions (60%) the motives remain unknown. 
However, on those occasions in which the motive was known (or suspected), the 
elimination of hunting dogs was found to be the most common reason along with 
the elimination of stray animals (6%) and competitive species (6%). 

Large predators were the wildlife group most affected by the use of poison baits 
(23%). However, the most affected animals, in total, were the working dogs 
(shepherd-28% and hunting-10%). The percentage of the illegal use of poison baits 
within protected areas (34%) is noteworthy. 

Toxicological analyses were carried out in only 35% of the cases, showing that 
pesticides are the most common substances (mainly Methomyl) used in poison baits. 
The presence of illegal substances such as Carbofuran confirms the existence of a 
black market of illegal pesticides. 

One in two poisoning incidents was reported to the law enforcement agencies, with 
the vast majority coming from the action of the Antipoison Dog Units. 

The Antipoison Dog Units of HOS, WWF Greece and the Hunting Federation of Crete 
and Dodecanese constitute an important tool to detect poisoned baits and / or 
animals. The majority (59%) of registered cases in 2016 was detected thanks to these 
special units. 

The situation with the poisons in the Greek territory is particularly critical, and the 
European Commission has initiated an infringement procedure against Greece. A 
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National Strategy against the use of poison baits is needed in order to effectively 
address this problem. This Strategy, through specific objectives and the involvement 
of all relevant services and bodies, will be a decisive step towards tackling the 
problem. 
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2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα αναφορά συντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ με τίτλο 
«Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη (Neophron 
percnopterus) στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία» (LIFE10 NAT/BG/000152). Κύριος 
στόχος του προγράμματος είναι η αποτροπή της εξαφάνισης του Ασπροπάρη και 
στις δύο χώρες, μελετώντας και αντιμετωπίζοντας τις κύριες απειλές του είδους. Η 
κύρια αιτία για την πληθυσμιακή κατάρρευση τους είδους στην Ελλάδα είναι η 
παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. 

Η αναφορά αυτή αποτελεί τη συνέχεια της εργασίας των Ντεμίρη & Saravia (2016) 
σχετικά με την κατάσταση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων 
στην Ελλάδα. Ειδικότερα επιχειρεί να αποτυπώσει τα χαρακτηριστικά του 
φαινομένου αναλύοντας τα δεδομένα της Ομάδας Εργασίας Ενάντια στα Δηλητήρια 
για το 2016, ενώ παράλληλα προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή του. Η Ομάδα 
Εργασίας διατηρεί από το 2012 μια βάση δεδομένων στην οποία καταχωρίζονται 
περιστατικά δηλητηρίασης.  

Το 2016 καταχωρίσθηκαν 88 γνωστά περιστατικά τα οποία έλαβαν χώρα εκτός 
αστικού περιβάλλοντος. Τα καταγεγραμμένα περιστατικά αποτελούν σαφώς μόνο 
την “κορυφή του παγόβουνου”. Ένα μικρό ποσοστό των δηλητηριασμένων ζώων 
εντοπίζεται, ενώ ακόμα λιγότερα περιστατικά καταγγέλλονται ή βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των περιστατικών του 2016, τα κίνητρα πίσω από τη 
χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων παραμένουν στις περισσότερες περιπτώσεις 
άγνωστα (60%). Με βάση τη διαθέσιμη πληροφορία, το πιο σύνηθες κίνητρο ήταν η 
εξόντωση κυνηγετικών σκύλων (16%), με την εξόντωση των αδέσποτων ζώων και 
ανταγωνιστικών ειδών να καταλαμβάνουν ισότιμα τη δεύτερη θέση (6%). 

Τα σαρκοφάγα θηλαστικά ήταν η ομάδα της άγριας πανίδας που πλήττεται 
περισσότερο (23%), ενώ στο σύνολο, το μεγαλύτερο ποσοστό των 
δηλητηριασμένων ζώων καταλάμβαναν τα σκυλιά εργασίας (ποιμενικά-28% και 
κυνηγετικά-10%). Αξιοσημείωτο ήταν και το ποσοστό των δηλητηριάσεων εντός 
προστατευόμενων περιοχών (34%). 

Τοξικολογικές αναλύσεις διενεργήθηκαν στο 35% των περιπτώσεων με τα προϊόντα 
φυτοπροστασίας να είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα δηλητήρια (κυρίως 
Methomyl). Η ύπαρξη απαγορευμένων φυτοφαρμάκων επιβεβαιώνει τη δράση 
κυκλώματος παράνομης εμπορίας.  

Μία στις δύο δηλητηριάσεις καταγγέλθηκαν στις διωκτικές αρχές, με τη συντριπτική 
πλειοψηφία να προέρχεται από τη δράση των Ομάδων Ανίχνευσης 
Δηλητηριασμένων Δολωμάτων. 
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Αποδεικνύεται ότι οι Ομάδες Ανίχνευσης της Ορνιθολογικής, του WWF Ελλάς και 
της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης & Δωδεκανήσου (Α’ ΚΟΚΔ), συνιστούν ένα 
σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό δηλητηριασμένων δολωμάτων ή/και ζώων. Η 
πλειοψηφία (59%) των καταχωρισμένων περιστατικών για το 2016 εντοπίστηκε 
χάρη στα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. 

Η κατάσταση με τα δηλητήρια στην ελληνική επικράτεια είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει κινήσει προδικαστική διαδικασία εις βάρος της 
Ελλάδας. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται ο 
σχεδιασμός μιας ενιαίας πολιτικής με τη μορφή Εθνικής Στρατηγικής, η οποία μέσω 
συγκεκριμένων στόχων και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και 
φορέων θα συμβάλει δραστικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου.  
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3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ με τίτλο 
«Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη (Neophron 
percnopterus) στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία» (LIFE10 NAT/BG/000152), το οποίο 
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011 και ολοκληρώθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου του 2016. 
Το πρόγραμμα ήταν μια κοινή πρωτοβουλία της Βουλγάρικης Ορνιθολογικής 
Εταιρείας (BSPB), της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, του WWF Ελλάς και της 
Βρετανικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (RSPB). Το έργο υλοποιήθηκε σε 27 Ζώνες 
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου Natura 2000 (15 στην Ελλάδα και 12 στη 
Βουλγαρία). Ο κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η αποτροπή της εξαφάνισης 
του Ασπροπάρη και στις δύο χώρες, μελετώντας και αντιμετωπίζοντας τις απειλές, 
τις αιτίες της αναπαραγωγικής του αποτυχίας, τα χαμηλά ποσοστά επιβίωσης, και 
τέλος, την κατάσταση του είδους στην Αφρική, όπου και διαχειμάζει. 

Ο Ασπροπάρης είναι ο μικρότερος σε μέγεθος από τα τέσσερα είδη γυπών της 
Ευρώπης και ο μοναδικός που μεταναστεύει διανύοντας περισσότερα από 4.000 
χλμ για να φτάσει στους τόπους διαχείμασής του στην Αφρική, επιστρέφοντας και 
πάλι στην Ελλάδα την άνοιξη. Ένας άλλοτε ιδιαίτερα κοινός γύπας στην ελληνική 
επικράτεια (Handrinos 1985), το 2016, αριθμούσε μόνο πέντε ζευγάρια και σύνολο 
12 άτομα. Κύρια αιτία για αυτή τη δραματική μείωση είναι η παράνομη χρήση 
δηλητηριασμένων δολωμάτων (Saravia et al. 2016). Στην πληθυσμιακή κατάρρευση 
του είδους συνηγόρησε επίσης και η μείωση της διαθέσιμης τροφής κυρίως λόγω 
της εγκατάλειψης της παραδοσιακής κτηνοτροφίας και της οριστικής παύσης 
λειτουργίας των χωματερών. Σύμφωνα με τους Skartsi et. al. (2014), από το 2003 
μέχρι το 2012 έχουν καταγραφεί 13 γνωστές δηλητηριάσεις Ασπροπάρηδων, ενώ 
για το χρονικό διάστημα 2012-2015 στο πλαίσιο του LIFE+ «Η Επιστροφή του 
Ασπροπάρη» έχουν γνωστοποιηθεί έξι δηλητηριάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη το 
μικρό ποσοστό των δηλητηριασμένων ζώων που τελικά εντοπίζονται, ο αριθμός των 
δηλητηριασμένων Ασπροπάρηδων αναμένεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερος, 
φανερώνοντας τον πραγματικό αντίκτυπο της απειλής αυτής για το είδος στην 
Ελλάδα (Skartsi et al. 2014). Ο Ασπροπάρης κατατάσσεται στο Κόκκινο Βιβλίο των 
Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις & Μαραγκού 2009) ως «Κρισίμως 
Κινδυνεύον», με τον ελληνικό πληθυσμό του να βρίσκεται πλέον στα πρόθυρα της 
εξαφάνισης. 

Παρόλο που έχει απαγορευτεί ρητά η χρήση τους, τα δηλητηριασμένα δολώματα 
συνεχίζουν να αποτελούν μια από τις σημαντικότερες αιτίες μη φυσικού θανάτου 
και άλλων απειλούμενων ειδών, ιδιαίτερα των σαρκοφάγων και πτωματοφάγων 
ζώων που ακριβώς λόγω των διατροφικών τους συνηθειών είναι πιο ευάλωτα στη 
δευτερογενή δηλητηρίαση. Σε λιγότερο από τρεις δεκαετίες οι πληθυσμοί των 
γυπών, κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα κατέρρευσαν, ενώ παράλληλα 
σημειώθηκαν και τοπικές εξαφανίσεις των ειδών αυτών. Χαρακτηριστικό είναι το 
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παράδειγμα του Γυπαετού, γνωστού και ως Κοκκαλά, ο οποίος τα τελευταία 15 
χρόνια απαντάται μόνο στην Κρήτη (Λεγάκις & Μαραγκού 2009). Το είδος 
κατατάσσεται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας ως 
«Κρισίμως Κινδυνεύον». Η κλίμακα κατανομής του μεγαλύτερου σε μέγεθος γύπα, 
του Μαυρόγυπα, έχει συρρικνωθεί στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμμης-
Σουφλίου και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης (Xirouchakis & Tsiakiris 2009, 
Vasilakis et al. 2016), με το είδος να χαρακτηρίζεται «Κινδυνεύον» στο Κόκκινο 
Βιβλίο. Ο ηπειρωτικός πληθυσμός του Όρνιου (Gyps fulvus), χαρακτηρίζεται ως 
«Κρισίμως Κινδυνεύον», καθώς έχει αποδεκατιστεί με κύριο υπαίτιο τα 
δηλητηριασμένα δολώματα. Το Όρνιο αναπαράγεται πλέον σε πέντε μόνο αποικίες 
στην ηπειρωτική Ελλάδα, έπειτα και από τη μαζική δηλητηρίαση τον Φεβρουάριο 
του 2012 της μεγαλύτερης μέχρι τότε αποικίας Όρνιων (περίπου 15 ζευγάρια) στα 
Στενά του Νέστου. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε την αφορμή να κινήσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2013 προδικαστική διαδικασία εναντίον 
της Ελλάδας (Παράβαση αριθ. 2013/4154). Στην προειδοποιητική της επιστολή η 
Επιτροπή καλούσε τις ελληνικές αρχές να ελέγξουν καλύτερα το φαινόμενο αυτό σε 
ολόκληρη τη χώρα και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση των 
ζημιών που σημειώθηκαν στον Νέστο το 2012. Δεδομένου ότι τρία χρόνια μετά δεν 
είχαν ληφθεί μέτρα για την εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με το δίκαιο 
της ΕΕ, η Επιτροπή απέστειλε τον Σεπτέμβριο του 2016 αιτιολογημένη γνώμη, με το 
σκεπτικό ότι αν οι ελληνικές αρχές δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση 
μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ. Τα αρμόδια υπουργεία απάντησαν 
εντός της ορισμένης προθεσμίας και αναμένεται η τελική απόφαση της Επιτροπής. 

Η κατάσταση με την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα 
είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, όπως επισημάνθηκε και στη διεθνή συνάντηση 
εργασίας με θέμα τα δηλητήρια, των προγραμμάτων LIFE στην Αθήνα στις 19-20 
Μαΐου 20161

                                                           
1LIFE meeting tackles wildlife poisoning 

. Οι πρωτοβουλίες που έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου περιορίζονται κυρίως στα ευρωπαϊκά προγράμματα 
LIFE. Τα πλέον πρόσφατα είναι το LIFE+ «Καινοτόμες δράσεις για την αντιμετώπιση 
της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων σε Μεσογειακές πιλοτικές 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (LIFE09 NAT/ES/000533), το οποίο υλοποιήθηκε 
μεταξύ 2010 και 2014 και το LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» με περίοδο 
εκπόνησης 2011-2016. Αξιοσημείωτη είναι και η δράση ενάντια στα δηλητήρια του 
LIFE+ ArcPin «Δράσεις διατήρησης για τη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης 
ανθρώπου-αρκούδας στη Βόρεια Πίνδο» (LIFE12 NAT/GR/000784) με περίοδο 
υλοποίησης 2013-2016. Τα προγράμματα αυτά έχουν συμβάλει σημαντικά στη 
συγκέντρωση δεδομένων και την αξιολόγηση της έντασης του φαινομένου. Στο 

http://ec.europa.eu/environment/life/features/2016/wild_poisoning.htm  
 

http://ec.europa.eu/environment/life/features/2016/wild_poisoning.htm�
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πλαίσιο του LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» δραστηριοποιούνται από το 2014 
δύο Ομάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων στην ευρύτερη περιοχή των 
Μετεώρων και τη Θράκη, της Ορνιθολογικής και του WWF Ελλάς αντίστοιχα. To 
2016 δημιουργήθηκε και η Κρητική Ομάδα Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων (ΚΟΣ) υπό την αιγίδα του προγράμματος «Καινοτόμες Δράσεις Ενάντια 
στα Δηλητηριασμένα Δολώματα – Πρόγραμμα After-LIFE» που υλοποιεί το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και χρηματοδοτείται από 
το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη. Η ΚΟΣ αποτελείται από δύο ειδικά εκπαιδευμένους 
σκύλους και τους χειριστές τους και επιχειρεί στην ανατολική και δυτική Κρήτη. Τη 
λειτουργία της ΚΟΣ έχει αναλάβει η Α’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης και 
Δωδεκανήσου (Α’ ΚΟΚΔ) εντάσσοντάς την στο πλαίσιο της Ομοσπονδιακής 
Θηροφυλακής. 

Η ανεξέλεγκτη κατάσταση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μαζική δηλητηρίαση στα στενά του Νέστου οδήγησε 
στη δημιουργία της Ομάδας Εργασίας Ενάντια στα Δηλητήρια. Η Ομάδα Εργασίας 
απαρτίζεται από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Ελληνική Εταιρία 
Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ και WWF Ελλάς, 
το σύλλογο περίθαλψης άγριας ζωής ΑΝΙΜΑ και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τον συντονισμό της Ομάδας Εργασίας έχει 
αναλάβει η Ορνιθολογική στο πλαίσιο του LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη». 
Σκοπός της Ομάδας Εργασίας είναι η προώθηση προτάσεων και θεσμικών αλλαγών 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θανατώσεων της άγριας πανίδας από 
δηλητηριασμένα δολώματα, η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και, η 
ανάδειξη του προβλήματος σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Στο πλαίσιο των 
δράσεών της, η Ομάδα Εργασίας συγκεντρώνει δεδομένα για περιστατικά 
δηλητηρίασης, τα οποία καταχωρεί σε βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί γι΄ 
αυτό το σκοπό. 

Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει τις αναλύσεις των περιστατικών δηλητηριάσεων, 
όπως έχουν καταχωριστεί από τον Ιανουάριο έως και το Δεκέμβριο του 2016 και 
αποτελεί τη συνέχεια της αναφοράς των Ντεμίρη & Saravia (2016). 
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

4.1. Βάση Καταχώρισης Περιστατικών Δηλητηριασμένων Δολωμάτων 

Για την καταγραφή των περιστατικών χρησιμοποιείται το Πρωτόκολλο Καταγραφής 
Περιστατικών Δηλητηρίασης (Βλ. Παράρτημα) της Ομάδας Εργασίας Ενάντια στα 
Δηλητήρια (Κορμπέτη & Πολίτης 2012). Σε κάθε περιστατικό δηλητηρίασης 
καταγράφονται βασικές πληροφορίες (ημερομηνία, γεωγραφική θέση κ.ά.), 
αριθμός και είδος δηλητηριασμένων ζώων, τύπος και αριθμός δολωμάτων, 
αιτιολογία δηλητηρίασης, διενέργεια τοξικολογικής ανάλυσης, υποβολή 
καταγγελίας κ.ά. 

Η καταχώριση των περιστατικών δηλητηρίασης πραγματοποιείται σε βάση 
δεδομένων της Microsoft Access 2007, την οποία δημιούργησε η Ορνιθολογική το 
2012. Σε αυτή τη βάση καταχωρίζονται όλα τα περιστατικά δηλητηρίασης για τα 
οποία έχουν λάβει γνώση τα μέλη της Ομάδας Εργασίας. Υπογραμμίζεται ότι 
καταχωρίζονται μόνο τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί εκτός αστικού 
περιβάλλοντος και αποτελούν ως εκ τούτου εν δυνάμει κίνδυνο δηλητηρίασης της 
άγρια ζωής και ειδικότερα δευτερογενούς δηλητηρίασης απειλούμενων ειδών. Αυτό 
συμβαίνει ώστε να αποκλειστούν και τα πολυάριθμα περιστατικά δηλητηρίασης 
ζώων συντροφιάς (δεσποζόμενων ή μη) που λαμβάνουν χώρα στις κατοικημένες 
περιοχές. Ειδικότερα για το έτος 2016, η Ομάδα Εργασίας απέστειλε αίτημα 
κοινοποίησης των περιστατικών δηλητηρίασης που καταγράφηκαν εντός του 2016, 
καθώς και για προγενέστερα περιστατικά, στις ακόλουθες υπηρεσίες και φορείς 
ανά την Ελληνική επικράτεια: Διευθύνσεις Δασών, Δασαρχεία και Διευθύνσεις 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Δήμους, 
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Κυνηγετική Συνομοσπονδία 
Ελλάδας και Κυνηγετικές Ομοσπονδίες. Επιπλέον μέσω του Τμήματος 
Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων της Διεύθυνσης Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητήθηκε 
από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των 
Περιφερειακών Ενοτήτων να κοινοποιήσουν τυχόν περιστατικά δηλητηρίασης στην 
Ορνιθολογική. Στη βάση έχουν καταχωρισθεί επίσης περιστατικά που έχουν 
κοινοποιηθεί στην Ομάδα Εργασίας από χρήστες γης (κτηνοτρόφοι, αγρότες, 
μελισσοκόμοι και κυνηγοί). Σημαντική συμβολή έχουν και τα περιστατικά που έχουν 
διαχειριστεί οι δύο Ομάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων της 
Ορνιθολογικής και του WWF Ελλάς που λειτουργούν στο πλαίσιο του LIFE+ «Η 
επιστροφή του Ασπροπάρη» στην ευρύτερη περιοχή των Μετεώρων και τη Θράκη 
αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της δράσης των ομάδων αυτών παρουσιάζονται 
αναλυτικότερα σε ξεχωριστή έκθεση (Βαβύλης κ.ά. 2016). Η βάση τροφοδοτείται 
για πρώτη φορά και με τα αποτελέσματα της επιτυχούς δράσης της νεοσύστατης 
Κρητικής Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΚΟΣ). Η ΚΟΣ που 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Καινοτόμες Δράσεις Ενάντια στα 
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Δηλητηριασμένα Δολώματα-After-LIFE» δραστηριοποιείται στην Κρήτη από τις 21 
Ιουλίου 2016. 

Τέλος, κατόπιν της αξιολόγησης της εγκυρότητάς τους, έχει ληφθεί υπόψη και ένας 
μικρός αριθμός περιστατικών δηλητηρίασης ζώων για τα οποία η Ομάδα Εργασίας 
έλαβε γνώση από το διαδίκτυο ή από τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο. 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.1. Περιγραφή των περιστατικών δηλητηρίασης 

5.1.1.  Περιστατικά δηλητηρίασης 

Στη βάση δεδομένων έχουν καταχωριστεί συνολικά από τον Ιανουάριο έως τον 
Δεκέμβριο του 2016, 88 περιστατικά δηλητηριάσεων. Υπογραμμίζεται ότι κατά την 
ανάλυση εξαιρέθηκαν περιστατικά που έλαβαν χώρα εντός αστικού περιβάλλοντος 
καθώς και ένα περιστατικό δηλητηρίασης νυκτόβιου αρπακτικού, συγκεκριμένα του 
είδους Μπούφος (Bubo bubo) σε περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Η νεκροψία έδειξε ότι το πουλί 
δηλητηριάστηκε δευτερογενώς από την κατάποση μικρού τρωκτικού, το οποίο είχε 
θανατωθεί από τρωκτικοκτόνο, και όχι από παράνομο δηλητηριασμένο δόλωμα.  

Οι Ομάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων που δραστηριοποιούνται στη 
Θράκη, την ευρύτερη περιοχή των Μετεώρων και την Κρήτη εντόπισαν 52 από τα 88 
αυτά περιστατικά (Γράφημα 1). Το ΜΦΙΚ λόγω της σταθερής δράσης του στην 
Κρήτη καθώς και της συνεργασίας του με την Α’ ΚΟΚΔ παρείχε πληροφορίες για 54 
περιστατικά, η Ορνιθολογική για 17 και το WWF Ελλάς για τρία. Τέσσερεις Φορείς 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) απέστειλαν δεδομένα για έξι 
περιστατικά, ενώ από τα 86 δασαρχεία της ελληνικής επικράτειας απάντησαν τα 
εννέα, εκ των οποίων τα τρία απέστειλαν δεδομένα σχετικά με περιστατικά 
δηλητηρίασης, ενώ στα υπόλοιπα έξι δεν είχε καταγγελθεί κανένα περιστατικό. Από 
τις 55 Διευθύνσεις Δασών απάντησαν τρεις, εκ των οποίων στη μία είχε καταγγελθεί 
περιστατικό δηλητηρίασης. Συνεπώς από τη Δασική Υπηρεσία υπήρξαν συνολικά 10 
ανταποκρίσεις με τέσσερα περιστατικά δηλητηρίασης. Στη βάση δεδομένων 
καταχωρίσθηκαν τα δύο, καθώς τα υπόλοιπα είχαν ήδη καταγραφεί στο πλαίσιο της 
έρευνας των Ομάδων Ανίχνευσης. 

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κατόπιν σχετικού εγγράφου 
του Τμήματος Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ 
απέστειλαν δεδομένα στην Ομάδα Εργασίας, τα οποία όσον αφορά το 2016, 
αφορούσαν κυρίως σε περιστατικά εντός αστικού περιβάλλοντος. Από το σύνολο 
των ΟΤΑ της ελληνικής επικράτειας απάντησαν τρείς Δήμοι και μία Περιφέρεια 
αναφέροντας είτε ότι δεν τηρούν αντίστοιχο μητρώο καταγραφής είτε ότι δεν τους 
είχε καταγγελθεί περιστατικό δηλητηρίασης εκτός αστικού περιβάλλοντος. 
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Γράφημα 1: Περιστατικά δηλητηριάσεων για το 2016. Με κόκκινο απεικονίζονται τα περιστατικά των 
Ομάδων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων/ΟΑΔΔ (Θράκη, Μετέωρα και Κρήτη). 

5.1.2. Γεωγραφική κατανομή  

Από όλες τις περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας για τις οποίες η Ομάδα 
Εργασίας έλαβε γνώση για περιστατικά δηλητηρίασης, η Κρήτη έρχεται πρώτη με 54 
περιστατικά (Χάρτης 1). Η πλειονότητα των καταγεγραμμένων περιστατικών (42) 
προέρχεται κυρίως από την υλοποίηση του προγράμματος After-LIFE «Καινοτόμες 
Δράσεις Ενάντια στα Δηλητηριασμένα Δολώματα» και τη δράση της ΚΟΣ. Πέρα από 
αυτές τις καταγραφές, το ΜΦΙΚ διατηρεί μητρώο καταγραφής νεκρών ή υπό 
περίθαλψη άγριων ζώων (12 περιστατικά). Ακολουθούν η Θεσσαλία με 11 
περιστατικά, η Ήπειρος με εννέα και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με έξι. Η 
καταγραφή πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο του προγράμματος 
LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» με τις Ομάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων της Ορνιθολογικής και του WWF Ελλάς να έχουν εντοπίσει εννέα και 
ένα περιστατικά αντίστοιχα. Συνεπώς στο σύνολο των 88 καταγεγραμμένων 
περιστατικών οι τρεις ομάδες με τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους εντόπισαν 52 
από αυτά (59% των περιπτώσεων). 

Για τις Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας, ο αριθμός των καταγεγραμμένων περιστατικών είναι εξαιρετικά 
μικρός (<5) και προέρχεται κυρίως από ελεγμένες ως προς την εγκυρότητά τους 
αναφορές σε δημοσιεύματα στο διαδίκτυο. Άξιο αναφοράς είναι επίσης ότι δεν 
υπάρχει καμία καταγραφή από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για τις Περιφέρειες 
των Ιονίων Νήσων, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου. 
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Χάρτης 1. Περιστατικά δηλητηριάσεων ανά Περιφέρεια. 

 

5.1.3. Εποχική κατανομή 

Η ανάλυση της εποχικής κατανομής μπορεί να μας δώσει ενδείξεις για τις αιτίες 
χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Σημειώνεται ότι επειδή η ΚΟΣ άρχισε να 
δραστηριοποιείται στην Κρήτη στα τέλη Ιουλίου, προτιμήθηκε όσον αφορά στην 
εποχική κατανομή να μην συμπεριληφθεί στη συγκεκριμένη ανάλυση για όλο το 
2016 (Γράφημα 2) αλλά να πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή ανάλυση μόνο για τα 
δικά της περιστατικά (Γράφημα 3). 

Βάσει των αποτελεσμάτων, η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι 
μια δραστηριότητα που παρατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, 
εμφανίζει μεγαλύτερη έξαρση σε δύο εποχές. Συγκεκριμένα την άνοιξη με τον 
Μάρτιο να έχει τα περισσότερα καταγεγραμμένα περιστατικά (6) και το Φθινόπωρο, 
με τον Σεπτέμβριο να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών (7).  
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Γράφημα 2: Αριθμός περιστατικών δηλητηρίασης ανά μήνα για το 2016, χωρίς τα περιστατικά της 
ΚΟΣ. 

Αν και ο αριθμός των περιστατικών είναι σαφώς μικρός για να καταλήξουμε σε 
ασφαλή συμπεράσματα, η χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων φαίνεται να 
συσχετίζεται με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου στα τέλη Αυγούστου και μέσα 
Σεπτεμβρίου (έναρξη θήρας θηλαστικών).  

Η παρατηρούμενη εαρινή αύξηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων 
δολωμάτων οφείλεται επίσης και στην έναρξη της εκτατικής βόσκησης στα ορεινά 
οικοσυστήματα. 

Τα δεδομένα της ΚΟΣ δείχνουν ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας με τον μεγαλύτερο 
αριθμό των κρουσμάτων. Η αύξηση αυτή συμπίπτει με την περίοδο εκγύμνασης 
λαγωνικών σκύλων μερικές εβδομάδες πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 
(Αύγουστος – Σεπτέμβριος). Τα κρούσματα την περίοδο Οκτώβριος-Δεκέμβριος 
συμπίπτουν με την περίοδο γεννήσεων των αιγοπροβάτων, όπου τότε η χρήση των 
δηλητηρίων στοχεύει στην εξολόθρευση θηρευτών τους, κυρίως Κορακιών (Corvus 
corax)2

                                                           
2 Κρητική Ομάδα Σκύλων 

. 

http://www.akokd.gr/page-105.html 

http://www.akokd.gr/page-105.html�
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Γράφημα 3: Αριθμός περιστατικών δηλητηρίασης της ΚΟΣ από Ιούλιο μέχρι Δεκέμβριο του 2016. 

5.1.4.  Δηλητηριάσεις εντός προστατευόμενων περιοχών  

Η πλειοψηφία των γνωστών για το 2016 περιστατικών καταγράφηκε εκτός 
προστατευόμενων περιοχών (Γράφημα 4). Επισημαίνεται όμως, ότι περίπου ένα στα 
τέσσερα περιστατικά έλαβε χώρα σε προστατευόμενες περιοχές. Ειδικότερα, 26 
περιστατικά εντοπίστηκαν σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000, εκ των οποίων τα 
επτά σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και τα 19 σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας 
(ΖΕΠ). Σημειώνεται ότι ένα περιστατικό δηλητηρίασης έλαβε χώρα σε περιοχή που 
είναι συγχρόνως ΖΕΠ και ΕΖΔ (GR1320002 - Κορυφές Όρους Γράμμος). Στην 
ανάλυση η περιοχή αυτή έχει συμπεριληφθεί ως ΖΕΠ. Ο αριθμός των περιστατικών 
εντός ΖΕΠ είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός με τα επτά από αυτά να έχουν εντοπιστεί σε 
περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ για την προστασία του Ασπροπάρη στην 
περιοχή των Μετεώρων. Όσον αφορά στην Κρήτη, 12 περιστατικά ήταν εντός 
περιοχών του δικτύου Natura 2000. Τέλος, τρία περιστατικά καταγράφηκαν εντός 
Εθνικού Πάρκου και συγκεκριμένα δύο στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών και ένα στο 
Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών που εντόπισε η Ομάδα Ανίχνευσης 
Δηλητηριασμένων Δολωμάτων της Ορνιθολογικής εντοπίστηκε εντός ΖΕΠ. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι περιπολίες ήταν κατά κύριο λόγο στοχευμένες σε 
επικράτειες Ασπροπάρη. Συγκεκριμένα, η κύρια περιοχή δράσης της Ομάδας είναι η 
ΖΕΠ των Μετεώρων που φιλοξένει τα τελευταία ζευγάρια Ασπροπάρηδων της 
περιοχής. 
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Γράφημα 4: Αριθμός περιστατικών δηλητηρίασης εντός και εκτός προστατευόμενων περιοχών για το 
2016. 

5.1.5. Αιτιολογία δηλητηρίασης 

Η ανάλυση των δεδομένων για το 2016 επιβεβαιώνει ότι η εξακρίβωση του 
κινήτρου που κρύβεται πίσω από την πρακτική των δηλητηρίων δεν είναι πάντα 
εφικτή, με το κίνητρο να παραμένει άγνωστο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
(53 περιστατικά) (Γράφημα 5). Σύμφωνα με τη πληροφορία που διαθέτει η Ομάδα 
Εργασίας, η οποία προέρχεται από επιτόπια έρευνα και προσωπικές συνεντεύξεις 
εμπλεκόμενων ατόμων στα περιστατικά, το πιο συχνό κίνητρο για τη χρήση 
δηλητηριασμένων δολωμάτων ήταν η εξόντωση των κυνηγετικών σκύλων (14 
περιστατικά) με την πλειονότητα αυτών να προέρχεται από την Κρήτη. Ακολουθούν 
η εξόντωση των αδέσποτων και η εξόντωση των ανταγωνιστικών ειδών, ενώ 
αμέσως μετά έρχονται οι τοπικές αντιδικίες. Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον είναι ότι στις διαφορετικές περιοχές για τις οποίες η Ομάδα Εργασίας 
έχει δεδομένα καταγράφονται διαφορετικές τάσεις ως προς τη χρήση των 
δηλητηρίων. Τα Μετέωρα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της τοποθέτησης 
δολωμάτων ως τρόπου επίλυσης αντιδικιών μεταξύ γειτόνων κτηνοτρόφων, ενώ 
στην Κρήτη το πιο σύνηθες κίνητρο είναι η εξόντωση κυνηγετικών σκύλων αλλά και 
αδέσποτων σκύλων και γατών. 
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Γράφημα 5: Κίνητρα χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων για το 2016. 

5.1.6. Βασικός τύπος περιοχής 

Ως προς τον τύπο της περιοχής, η πλειοψηφία των περιστατικών έχει καταγραφεί σε 
αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές (Γράφημα 6). Στις περιοχές αυτές 
δραστηριοποιούνται αρκετοί χρήστες γης, ενώ συχνά καταγράφεται σύγκρουση 
μεταξύ τους αλλά και μεταξύ των χρηστών αυτών και ειδών της άγριας πανίδας. 

 

Γράφημα 6: Τύπος περιοχής όπου καταγράφηκαν τα περιστατικά δηλητηρίασης το 2016. 

5.1.7. Ομάδες πανίδας και δηλητηριασμένα είδη 

Η Ομάδα Εργασίας κατέγραψε το 2016, 169 δηλητηριασμένα ζώα, τα οποία 
κατηγοριοποιήθηκαν κατά την ανάλυση των δεδομένων σε ομάδες πανίδας (βλ. 
Γράφημα 7). Στην κατηγορία «Μεγάλα σαρκοφάγα θηλαστικά» έχουν 
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συμπεριληφθεί ο Λύκος και η Αλεπού. Στα «Μικρά σαρκοφάγα θηλαστικά» ο 
Ασβός, το Κουνάβι και ο Σκαντζόχοιρος. Στα «Πτωματοφάγα αρπακτικά πουλιά» το 
Όρνιο, ο Χρυσαετός, η Γερακίνα και τα Κορακοειδή. Οι σκύλοι εργασίας έχουν 
διαχωριστεί σε Κυνηγετικούς και Ποιμενικούς σκύλους. Στο Γράφημα 7 έχουν 
συμπεριληφθεί επίσης άλλες δύο κατηγορίες, «Αδέσποτα ζώα» και «Δεσποζόμενα 
ζώα». 

Για το 2016 και με βάση πάντα τα διαθέσιμα δεδομένα της Ομάδας Εργασίας, τα 
μικρά και μεγάλα σαρκοφάγα θηλαστικά ήταν τα είδη της άγριας πανίδας που 
επηρεάστηκαν περισσότερο από τα δηλητήρια καταλαμβάνοντας συνολικά το 24% 
των περιπτώσεων (Γράφημα 7). Το είδος της άγριας πανίδας που επλήγει 
περισσότερο από τα δηλητήρια ήταν η Αλεπού με 17 γνωστές δηλητηριάσεις 
(Γράφημα 8), καταγεγραμμένες κυρίως στην περιοχή των Μετεώρων και την 
ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων. Αξιοσημείωτη είναι και η δηλητηρίαση δύο λύκων 
στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμπάκας (Κονισκός και Κακοπλεύρι). Τα 
πτωματοφάγα αρπακτικά, σε αντίθεση με την ανάλυση των δεδομένων της Ομάδας 
Εργασίας για το χρονικό διάστημα 2012-2015 (Ντεμίρη & Saravia 2016), ήταν η 
ομάδα της άγριας πανίδας που επλήγει λιγότερο, με έναν Χρυσαετό στον Γράμμο, 
τέσσερα όρνια και εννέα γερακίνες, με το σύνολο σχεδών των περιστατικών αυτών 
να προέρχονται από την περιοχή της Κρήτης. Σημειώνεται ότι τα πτωματοφάγα 
αρπακτικά πτηνά είναι ιδιαίτερα ευπαθή στη δευτερογενή δηλητηρίαση καθώς 
μπορεί να τραφούν με ζώα που έχουν δηλητηριαστεί από δολώματα. Πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι ο εντοπισμός των δηλητηριασμένων πτηνών είναι συχνά 
δύσκολος (Βαβύλης κ.ά. 2016). Αυτό μπορεί να συμβαίνει δίοτι τα πουλιά αυτά 
μπορεί να καταλήξουν σε απομακρυσμένη απόσταση από το σημείο της 
δηλητηρίασης. Επιπλέον, οι πληθυσμοί τους, κυρίως των γυπών, έχουν μειωθεί, 
ιδιαίτερα στην κεντρική Ελλάδα. Τέλος, η δυσκολία ανεύρεσής τους οφείλεται 
ενδεχομένως και στο ότι άλλα πτωματοφάγα ζώα τρέφονται με αυτά και λόγω του 
σχετικά μικρού βάρους τους μπορούν να μεταφερθούν μακριά από το αρχικό 
σημείο δηλητηρίασης. 

Από τα ζώα που έχουν δηλητηριαστεί, ο Χρυσαετός, το Όρνιο και ο Λύκος είναι 
προστατευόμενα είδη βάσει της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και έχουν 
συμπεριληφθεί ως απειλούμενα στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της 
Ελλάδας (Λεγάκις & Μαραγκού 2009). 
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Γράφημα 7: Ομάδες πανίδας που επλήγησαν από τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων το 2016. 

Όπως προκύπτει από τη διαθέσιμη πληροφορία, τα ζώα που ήταν τα συνηθέστερα 
θύματα των δηλητηρίων είναι οι σκύλοι εργασίας και κυρίως οι ποιμενικοί με 48 
άτομα, ενώ ακολουθούν οι κυνηγετικοί σκύλοι με 17 δηλητηριάσεις (Γράφημα 8). 
Σημαντικός ήταν και ο αριθμός των αδέσποτων σκύλων και γατών με 26 και 14 
άτομα αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι στην ύπαιθρο, ιδιαίτερα σε περίπτωση 
απουσίας κτηνοτρόφου και ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου, είναι συχνά δύσκολο 
να εξακριβωθεί εάν ο δηλητηριασμένος σκύλος έχει ιδιοκτήτη ή είναι αδέσποτος. Σε 
κάθε περίπτωση, ο αυξημένος αριθμός των δηλητηριασμένων αδέσποτων σκύλων 
καταδεικνύει αφενός τη νοοτροπία που οδηγεί στη δημιουργία ολοένα και 
περισσότερων αδέσποτων σκύλων, αλλά παράλληλα και την αδυναμία της 
Πολιτείας για την ουσιαστική επίλυση του προβλήματος.  
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Γράφημα 8: Δηλητηριασμένα ζώα το 2016. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα προστατευόμενα 
είδη.  

5.1.8. Τύπος δολώματος 

Στα 88 καταγεγραμμένα περιστατικά δηλητηρίασης, εντοπίστηκαν δολώματα σε 46 
περιπτώσεις. Αντίστοιχα σε 30 περιστατικά, εντοπίστηκε μόνο δόλωμα και όχι 
δηλητηριασμένο ζώο. Πρόκειται κυρίως για τις περιπτώσεις τις οποίες ερεύνησαν οι 
τρεις ομάδες σκύλων (Μετέωρα, Θράκη και Κρήτη). 

Τα δηλητηριασμένα δολώματα είναι συχνά πολύ δύσκολο να εντοπιστούν, καθώς 
μπορεί να είναι μικρά σε μέγεθος και τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
είναι ευδιάκριτα από το ανθρώπινο μάτι. Επιπλέον, τα δολώματα μπορεί να έχουν 
αλλοιωθεί σημαντικά είτε λόγω παλαιότητας, είτε λόγω έντονων καιρικών 
συνθηκών (π.χ. ισχυρές βροχοπτώσεις). Σημειώνεται επίσης ότι η απουσία εύρεσης 
δολώματος μπορεί να οφείλεται είτε στην κατάποσή του από το ζώο είτε στο ότι το 
θύμα κατέληξε σε απόσταση από το σημείο της δηλητηρίασης. Στις περιπτώσεις 
όπου εντοπίστηκαν δηλητηριασμένα δολώματα (45%), ο πιο διαδεδομένος τύπος 
ήταν η χρήση κομματιού κρέατος (55%-22 περιστατικά), συχνά συκώτι ή λουκάνικο, 
το οποίο ήταν εμποτισμένο με φυτοφάρμακο (εγκεκριμένο ή μη). Σε τρία 
περιστατικά εντοπίστηκαν τυποποιημένα δηλητηριασμένα δολώματα με τη μορφή 
κάψουλας παραφίνης (Γράφημα 9). Τα τυποποιημένα αυτά δολώματα συνήθως 
έχουν ως είδος – στόχο την Αλεπού. Η διαφορά αυτού του τύπου με τα άλλα 
δολώματα είναι ότι δεν προκαλεί δευτερογενή δηλητηρίαση, καθώς δεν περιέχει 
φυτοφάρμακο αλλά κυανιούχα άλατα (συνήθως κυανιούχο κάλιο) επενδυμένα με 
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παραφίνη. Τα κυανιούχα άλατα είναι ιδιαίτερα τοξικά και όταν η κάψουλα της 
παραφίνης διαρραγεί μπορούν να προκαλέσουν ακαριαίο θάνατο μέσω της 
αναπνοής ή της κατάποσης ή όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Τέλος, σε πέντε 
περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν ολόκληρα πτώματα παραγωγικών ζώων 
επικαλυμμένα με φυτοφάρμακο. 

 
Γράφημα 9: Τύπος εντοπισμένων δολωμάτων των περιστατικών δηλητηρίασης για το 2016. 

5.1.9.  Διενέργεια τοξικολογικών αναλύσεων και υποβολή καταγγελιών 

Για την τεκμηρίωση των υποθέσεων των περιστατικών δηλητηρίασης 
διενεργήθηκαν τοξικολογικές αναλύσεις σε όσες περιπτώσεις υπήρχαν κατάλληλα 
ευρήματα. Δείγματα για τη διενέργεια τοξικολογικών αναλύσεων στάλθηκαν μόνο 
για τα 31 από τα 88 καταγεγραμμένα περιστατικά δηλητηρίασης (Γράφημα 10). 
Κατά τη συγγραφή της παρούσας αναφοράς, η Ομάδα Εργασίας είχε στη διάθεσή 
της τα αποτελέσματα των δεκατεσσάρων περιστατικών. Ως εκ τούτου, η διαθέσιμη 
πληροφορία για τις ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή 
δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι ανεπαρκής. 
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Γράφημα 10: Οι τοξικολογικές αναλύσεις που διενεργήθηκαν το 2016. 

Ο μικρός αριθμός των τοξικολογικών αναλύσεων οφείλεται κυρίως στους εξής 
λόγους: 

i) Τα δείγματα ήταν σε προχωρημένη σήψη και επομένως ακατάλληλα για 
τοξικολογική ανάλυση. 

ii) Οι αρμόδιες υπηρεσίες αδυνατούσαν (υποστελέχωση/υποχρηματοδότηση) 
ή δεν υπήρχε προθυμία να διαχειριστούν τα δηλητηριασμένα ζώα για να 
εξάγουν τα δείγματα και να τα αποστείλλουν στη συνέχεια στο ΚΚΙΑ.  

iii) Κάποιοι πολίτες ενώ ανακοίνωναν το περιστατικό, είτε ήταν απρόθυμοι να 
το καταγγείλουν είτε είχαν ήδη θάψει ή καταστρέψει τα δείγματα.  

iv) Δεν υποβλήθηκε μήνυση/καταγγελία – σύνηθες φαινόμενο καθώς οι 
πλείστοι των παθόντων απέφευγαν τη μήνυση (Γράφημα 11), με 
αποτέλεσμα να μη λειτουργεί η διαδικασία εξαγωγής του δείγματος για 
τοξικολογική ανάλυση. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων που ήταν θετικά σε 
τοξική ουσία και ήταν διαθέσιμα τη στιγμή της συγγραφής της παρούσας 
αναφοράς, προκύπτει ότι προϊόντα φυτοπροστασίας χρησιμοποιήθηκαν σε 12 
περιστατικά. Συγκεκριμένα σε οκτώ περιπτώσεις ανιχνεύτηκε η δραστική ουσία 
Methomyl, ένα τοξικό εντομοκτόνο, το οποίο ανήκει στην ομάδα των καρβαμιδικών 
εστέρων. Στην ομάδα αυτή ανήκει και το απαγορευμένο, ως εξαιρετικά τοξικό, 
Carbofuran το οποίο εντοπίστηκε σε δείγματα από τον Έβρο. Σε δύο περιπτώσεις 
ανιχνεύτηκε οργανοφωσφορικός εστέρας, χωρίς ωστόσο να είναι εφικτός ο 
προσδιορισμός της δραστικής ουσίας και κατ’ επέκταση δεν είναι γνωστό αν 
πρόκειται για εγκεκριμένη ή μη δραστική ουσία, και τέλος κυανιούχο κάλιο σε 
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κάψουλες παραφίνης σε τέσσερα περιστατικά. Η χρήση των κυανιούχων αλάτων ως 
μέσο ελέγχου των λεγόμενων «επιβλαβών ζώων» συνεχίζει να αποτελεί μια 
“δημοφιλή” μέθοδο παράνομης εξόντωσης ειδών της άγριας πανίδας. 

 

Γράφημα 11: Τοξικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή δηλητηριασμένων 
δολωμάτων. 

Το Methomyl σε σκόνη απαγορεύτηκε στην Ελλάδα το 2008 αλλά επανεγκρίθηκε σε 
υγρή μορφή στις αρχές του 2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥ2Β-Ο5Φ)3, ενώ πλέον κυκλοφορεί στο 
εμπόριο και σε σκόνη (ΑΔΑ: ΩΦ0Γ4653ΠΓ-ΖΩ9)4

 

. Υπογραμμίζεται ότι κατά την 
ανάλυση των δεδομένων υιοθετήθηκε η παραδοχή ότι χρησιμοποιήθηκε το νόμιμο 
σκεύασμα του Methomyl και όχι το απαγορευμένο (Γράφημα 12). Ωστόσο, πρέπει 
να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα να χρησιμοποιήθηκε και η απαγορευμένη μορφή 
του, καθώς δεν ήταν δυνατός κατά την ανάλυση ο προσδιορισμός του τύπου της εν 
λόγω δραστικής ουσίας. Εξαίρεση αποτελεί το περιστατικό δηλητηρίασης του 
Χρυσαετού στον Γράμμο, όπου σε κοιλότητα ενός δέντρου βρέθηκε κρυμμένη 
συσκευασία φυτοφαρμάκου αλβανικής προέλευσης, με την επιγραφή METANATE 
90 SP. Η δραστική ουσία του εν λόγω παράνομου φυτοφαρμάκου είναι το 
Methomyl.  

                                                           
3 http://wwww.minagric.gr/greek/data/LANNATE-20SL-14410.pdf#  
4 http://wwww.minagric.gr/greek/data/LANNATE-25WP-14540.pdf  

http://wwww.minagric.gr/greek/data/LANNATE-20SL-14410.pdf�
http://wwww.minagric.gr/greek/data/LANNATE-25WP-14540.pdf�
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Γράφημα 12: Νομικό καθεστώς των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν σε δολώματα το 2016.Το 
«Άγνωστο» αναφέρεται στους οργανοφωσφορικούς εστέρες, καθώς ο προσδιορισμός της δραστικής 
ουσίας δεν κατέστη δυνατός. 

Όσον αφορά στην καταγγελία των περιστατικών, όπως προκύπτει από τη διαθέσιμη 
πληροφορία, το 50% (44 περιπτώσεις) δεν καταγγέλθηκε στις αρμόδιες αρχές 
(εισαγγελία, αστυνομία, δασική υπηρεσία) (Γράφημα 13). Τονίζεται ότι οι 
καταγγελίες προέρχονται κυρίως από τη δράση των Ομάδων Ανίχνευσης στην 
ευρύτερη περιοχή των Μετεώρων (7), τη Θράκη (1) και την Κρήτη (31). Σημειώνεται 
ότι όλες οι καταγγελίες έχουν υποβληθεί κατά αγνώστου με μοναδική εξαίρεση την 
αυτόφωρη σύλληψη στην περιοχή Κούρτεσι Οροπεδίου Λασιθίου με τη συνδρομή 
της ΚΟΣ. Συγκεκριμένα, σε περιπολία της ΚΟΣ εντοπίστηκαν διάσπαρτα 
δηλητηριασμένα δολώματα σε παρακείμενο χωράφι και παράνομα γεωργικά 
φάρμακα στην αποθήκη του αγροκτήματος του δράστη. 
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Γράφημα 13: Οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν στις διωκτικές αρχές. 

Οι παθόντες, πλην των εξαιρέσεων των Ομάδων Ανίχνευσης, δεν απευθύνονται στη 
δικαιοσύνη για να καταγγείλουν το περιστατικό. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να 
ερμηνευθεί διττά. Αφενός οι παθόντες θεωρούν πως δεν θα υπάρξει ανταπόκριση 
από τις αρμόδιες αρχές καθώς το έγκλημα της δηλητηρίασης δεν αποτελεί 
προτεραιότητα και αφετέρου επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολος ο εντοπισμός του 
δράστη και η περαιτέρω στοιχειοθέτηση του αδικήματος. Η στάση αυτή ενισχύεται 
από την ανοχή και αδιαφορία των τοπικών κοινωνιών απέναντι στα εγκλήματα κατά 
της άγριας ζωής αλλά και των αδέσποτων/οικόσιτων ζώων. 

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα για το 2016 παρουσιάζουν αυξητική τάση ως προς 
τον αριθμό των τοξικολογικών αναλύσεων και ιδιαίτερα των καταγγελιών. Το 
γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι Ομάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων 
αξιοποίησαν την αποκτηθείσα εμπειρία των τελευταίων τριών ετών καθώς και ότι 
στο πλαίσιο του LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» καθιερώθηκε η συνεργασία 
των Ομάδων Ανίχνευσης της Ορνιθολογικής και του WWF Ελλάς με τις αρμόδιες 
τοπικές υπηρεσίες. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα συμπεράσματα που παρατίθενται στην παρούσα αναφορά για τα περιστατικά 
του 2016 αποτελούν προϊόν της προσπάθειας που έχει καταβληθεί από την Ομάδα 
Εργασίας Ενάντια στα Δηλητήρια από το 2012 και έπειτα αλλά και από την πολύτιμη 
εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι Ομάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων τα τελευταία τρία χρόνια της λειτουργίας τους. 

Διαδεδομένη πρακτική 

Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί μια διαδεδομένη 
πρακτική στην ελληνική επικράτεια με δραματικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα 
και κυρίως στους πληθυσμούς σπανίων ειδών της άγριας πανίδας, καθώς δρώντας 
μη επιλεκτικά αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες μη φυσικού θανάτου 
πολλών απειλούμενων ειδών. Σοβαρές είναι επίσης οι συνέπειες αυτής της 
πρακτικής και στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην ύπαιθρο όπως η 
κτηνοτροφία καθώς πολύ συχνά θύματα των δηλητηρίων είναι οι σκύλοι εργασίας.  

Ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο 

Η απαγόρευση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων βρίσκεται διάσπαρτη σε 
διάφορες διατάξεις, εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς προέλευσης (Ντεμίρη κ.α. 
2016). Κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας αλλά και ως προς τη διαχείριση 
των περιστατικών δηλητηρίασης εμφανίζονται αλληλοεπικαλύψεις και ασάφειες 
στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών, θεσμικά κενά, πρακτικές δυσκολίες ή ακόμη και 
ερμηνευτικές αντιφάσεις τα οποία στο σύνολό τους δυσχεραίνουν την 
αποτελεσματικότητα των σχετικών προστατευτικών διατάξεων. 

Ανεπαρκής αντιμετώπιση του προβλήματος από την Πολιτεία 

Παρά τη μεγάλη απειλή των δηλητηρίων στα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη και 
με ορατό τον κίνδυνο της παραπομπής της χώρας στο Δικαστήριο της ΕΕ, η Πολιτεία 
αδυνατεί να αντεπεξέλθει στον περιορισμό και την πάταξη του φαινομένου. 

Οι αρμόδιες αρχές όπως η Δασική και Κτηνιατρική Υπηρεσία παρουσιάζουν έλλειψη 
τεχνογνωσίας και πόρων, δεν έχουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, είναι 
υποστελεχωμένες και αντιμετωπίζουν διοικητικά εμπόδια, όπως ο περιορισμός της 
κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων με όριο τα 1500 χλμ. μηνιαίως. Επιπλέον, η 
καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων βρίσκεται 
χαμηλά στην ατζέντα της Δασικής Υπηρεσίας με άλλες παράνομες δραστηριότητες, 
όπως η λαθροϋλοτομία, να έχουν σαφώς προτεραιότητα. Αντίστοιχα οι 
δραστηριότητες της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας εξαντλούνται κυρίως στα παραγωγικά 
ζώα.  
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 Η έλλειψη τυποποιημένης διαδικασίας και η απουσία πρωτοκόλλων δράσης ως 
προς τον εντοπισμό δηλητηριασμένων δολωμάτων/ζώων, τη συλλογή, την 
αποστολή δειγμάτων για διενέργεια τοξικολογικής ανάλυσης, την τελική διάθεση 
του πτώματος, την αξιοποίηση των ευρημάτων για τη ποινική δίωξη κ.ά. προκαλεί 
σημαντική δυσχέρεια στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της 
παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Η απουσία στοχευμένης 
διαδικασίας οδηγεί στην αδυναμία του συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών 
αλλά και στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, πόρων και υποδομών για τη 
διαχείριση των περιστατικών δηλητηρίασης.  

Θα αποτελούσε σημαντική παράβλεψη ωστόσο, η απουσία αναφοράς της καλής 
συνεργασίας που αναπτύχθηκε μεταξύ των εταίρων του προγράμματος LIFE+ «Η 
Επιστροφή του Ασπροπάρη» και των τοπικών δασικών υπηρεσιών. Τα τοπικά 
δασαρχεία παρείχαν σημαντική υποστήριξη για την υλοποίηση ορισμένων 
δράσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το τοπικό σχέδιο δράσης για την 
καταπολέμηση των δηλητηριασμένων δολωμάτων, στη σύνταξη του οποίου 
συμμετείχαν ενεργά τα Δασαρχεία Καλαμπάκας, Τρικάλων και Περτουλίου. Το εν 
λόγω τοπικό σχέδιο δράσης αναμένεται να υπογραφεί από τον Αν. Υπουργό 
Περιβάλλοντος και να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. 

Έλλειψη δεδομένων – αριθμητική υποεκτίμηση των περιστατικών 

Η καταχώριση των περιστατικών δηλητηρίασης στη βάση της Ομάδας Εργασίας 
αποτελεί μια προσπάθεια υποκατάστασης των ανύπαρκτων προς το παρόν 
κρατικών μηχανισμών καταγραφής. Η συγκέντρωση της σχετικής με τα δηλητήρια 
πληροφορίας είναι σημαντική για τη βαθύτερη κατανόηση των κινήτρων και την 
καλύτερη εκτίμηση του φαινομένου. Σε κάθε περίπτωση, ο πραγματικός αριθμός 
των ζώων που θανατώνονται είτε από πρωτογενή είτε από δευτερογενή 
δηλητηρίαση, παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστος και ο αριθμός των 88 
καταγεγραμμένων περιστατικών από την Ομάδα Εργασίας για το 2016 σε καμία 
περίπτωση δεν είναι αντιπροσωπευτικός. Αυτό οφείλεται στο ότι μόνο ένα μικρό 
ποσοστό των δηλητηριασμένων ζώων εντοπίζεται στην ύπαιθρο και ένα ακόμα 
μικρότερο γνωστοποιείται ή καταγγέλλεται. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει εν 
μέρει η επιτυχής δράση των Ομάδων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων. 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η μεροληψία συλλογής δεδομένων (biased data). 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι κάποιες περιοχές εμφανίζονται να 
παρουσιάζουν πολλά κρούσματα δηλητηρίασης σε αντίθεση με κάποιες άλλες όπου 
το ποσοστό καταγραφής είναι μηδενικό. Αυτό οφείλεται στο ότι τα δεδομένα 
προέρχονται κυρίως από περιοχές στις οποίες έχουν υλοποιηθεί σχετικά 
προγράμματα LIFE ή από περιοχές όπως η Κρήτη, όπου το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Κρήτης έχει σταθερή παρουσία και δράση, ενώ πρόσφατα άρχισε τη δράση 
της και η ΚΟΣ. Στις υπόλοιπες περιοχές όπου δεν υλοποιούνται αντίστοιχα 
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προγράμματα και δράσεις, υπάρχει ένα σημαντικό κενό γνώσης σχετικά με τις 
δηλητηριάσεις άγριας ζωής, ακόμη και σε επίπεδο περιφέρειας, ακριβώς επειδή δεν 
υπάρχει εν λειτουργία ένας μηχανισμός καταγραφής των περιστατικών αυτών. 
Συνεπώς με τα σημερινά δεδομένα η σημαντική υποεκτίμηση των περιστατικών 
είναι αναπόφευκτη. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της ανεπαρκούς διαχείρισης 
του προβλήματος από την Πολιτεία. 

Δηλητηριάσεις σε προστατευόμενες περιοχές 

Περιστατικά δηλητηρίασης καταγράφηκαν και εντός προστατευόμενων περιοχών. 
Οι περιοχές αυτές παρόλο που θεωρητικά απολαμβάνουν ένα καθεστώς 
προστασίας, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι η προστασία αυτή παραμένει 
στα χαρτιά, καταδεικνύοντας την αδυναμία της Πολιτείας να στηρίξει λειτουργικά 
αυτό τον θεσμό. 

Ομάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων 

Στον εντοπισμό των περιστατικών δηλητηρίασης συνέβαλαν καθοριστικά και οι 
τρεις Ομάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων, οι οποίες συνιστούν μια 
πρωτοποριακή και αποτελεσματική δράση πρόληψης (Βαβύλης κ.ά. 2016). Οι 
Ομάδες Ανίχνευσης, πέρα από τον προληπτικό τους ρόλο, συμβάλλουν στην 
επικοινωνιακή ανάδειξη του προβλήματος, ενώ συνδράμουν τις αρμόδιες αρχές στο 
προανακριτικό τους έργο καθώς συλλέγουν ευρήματα τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια στην ανακριτική και επ’ ακροατηρίω διαδικασία. 

Κίνητρα χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων 

Τα κίνητρα που οδηγούν σε αυτή την εγκληματική πρακτική είναι ποικίλα και 
διαφέρουν ανάλογα με την κοινωνική ομάδα και το πρόβλημα που επιλέγει να 
επιλύσει με αυτό τον τρόπο ο δράστης, αλλά και από τη γεωγραφική περιοχή. Συχνά 
οι δράστες προβαίνουν σε μια τέτοια ενέργεια είτε διότι αποτελεί την εύκολη λύση, 
είτε διότι αισθάνονται ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος ή βοήθεια από την 
Πολιτεία. 

Το συνηθέστερο κίνητρο για την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων 
αποτελεί και ο έλεγχος του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων -κυρίως σκύλων- 
εντός και εκτός αστικού περιβάλλοντος. Η πρακτική αυτή οφείλεται στην ακούσια ή 
εκούσια εγκατάλειψη κυνηγετικών, ποιμενικών σκύλων ή ζώων συντροφιάς και 
στην εν συνεχεία ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους. Η νομοθεσία για τα ζώα 
συντροφιάς, Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α’ 15) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έρχεται να 
καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο προβλέποντας δικλείδες ασφαλείας για την 
αποτροπή της εγκατάλειψης των δεσποζόμενων κυρίως μέσω της διαδικτυακής 
ηλεκτρονικής βάσης σήμανσης, της δημιουργίας κυνοκομείων και της επιβολής 
αυστηρών κυρώσεων (ποινή φυλάκισης, χρηματική ποινή έως 15.000 ευρώ, 
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διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ για κάθε ζώο κ.λπ.). Η εφαρμογή του νόμου 
ωστόσο έχει υπάρξει μέχρι σήμερα πλημμελής. 

Βασικό κίνητρο για την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι συχνά 
και η ζημία που προκαλείται στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο ή τη φυτική παραγωγή 
από μεγάλα σαρκοφάγα ζώα (κυρίως λύκο και αρκούδα). Αυτό συμβαίνει διότι 
παρόλο που προβλέπεται αποζημίωση των ασφαλισμένων παραγωγών από τον 
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), το σύστημα αποζημιώσεων 
δεν είναι πάντα αποτελεσματικό. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν 
πρακτικές δυσκολίες κατά τη διαδικασία της αποζημίωσης με αποτέλεσμα είτε να 
μην τις διεκδικούν ή στην περίπτωση που καταθέσουν αίτηση, να λαμβάνουν ποσό 
μικρότερο της πραγματικής αξίας της ζημίας που υπέστησαν, ή καθυστερημένα την 
αποζημίωση. Χαρακτηριστική είναι η έρευνα των Skartsi et al. (2014), που διεξήχθη 
μέσω ημι-δομημένων ερωτηματολογίων στην περιοχή μελέτης του Ασπροπάρη, 
όπου οι ερωτηθέντες κτηνοτρόφοι/αγρότες δηλώνουν σε ποσοστό 52% καθόλου ή 
ελάχιστα ικανοποιημένοι από τις αποζημιώσεις του ΕΛ.Γ.Α. Τα δολώματα 
χρησιμοποιούνται επίσης και για “προληπτικούς λόγους” σε απομακρυσμένες 
περιοχές, όπου υπάρχουν γνωστά περάσματα λύκων κατά τη διάρκεια του χειμώνα.  

Η χρήση δηλητηρίων είναι επίσης αποτέλεσμα των σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ 
κυνηγών και κτηνοτρόφων, απουσία κατάλληλης χωροθέτησης των δραστηριοτήτων 
στην ύπαιθρο, με θύματα τους ποιμενικούς και κυνηγετικούς σκύλους. Συχνά 
κτηνοτρόφοι επιχειρούν να αποτρέψουν τους κυνηγούς να θηρεύουν ή να 
εκγυμνάζουν τους κυνηγετικούς σκύλους στα βοσκοτόπια τους. Παράλληλα, 
κυνηγοί χρησιμοποιούν δολώματα για την εξόντωση των ποιμενικών σκύλων που 
μπορεί να βλάψουν τα σκυλιά τους κατά την άσκηση της θηρευτικής 
δραστηριότητας. Σε πολλές περιπτώσεις, οι απώλειες σε ποιμενικά σκυλιά είναι 
πολύ σοβαρές, με αποτέλεσμα ο κτηνοτρόφος να μένει απροστάτευτος από τις 
επιθέσεις σαρκοφάγων ζώων. Επιπλέον κυνηγοί χρησιμοποιούν δηλητηριασμένα 
δολώματα για την εξόντωση της αλεπούς, είτε επειδή τη θεωρούν ανταγωνιστή στη 
θήρα του λαγού, είτε επειδή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εκπαίδευση των 
κυνηγετικών σκύλων (λαγωνικών). 

Χαρακτηριστικά δηλητηριασμένων δολωμάτων - Εύκολη πρόσβαση δραστών σε 
τοξικές ουσίες 

Τα δηλητηριασμένα δολώματα έχουν κάποια χαρακτηριστικά που τα καθιστούν 
ιδιαίτερα επικίνδυνα για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Πρόκειται για 
ιδιαίτερα τοξικές και ανθεκτικές στο περιβάλλον ουσίες. Παράλληλα τα δολώματα 
πολύ συχνά είναι παρασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να περνούν 
απαρατήρητα. Ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι οι κάψουλες παραφίνης με κυανιούχα 
άλατα, οι οποίες μοιάζουν με μικρά κομμάτια κεριού και ως εκ τούτου δεν 
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προκαλούν υποψίες σε όσους δεν γνωρίζουν, αλλά μπορούν να προκαλέσουν 
ακαριαίο θάνατο, όταν διαρραγεί η επένδυση της παραφίνης. 

Διαφαίνεται ότι οι δράστες έχουν εύκολη πρόσβαση σε επικίνδυνες τοξικές ουσίες 
καθώς αυτές είναι διαθέσιμες στην αγορά, τόσο νόμιμα όσο και παράνομα, ως 
δραστικά συστατικά ενός ευρέως φάσματος εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων ή ως 
παράνομα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στη μαύρη αγορά. Η αγορά του Methomyl 
που είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ουσία στα περιστατικά του 2016 
επιτρέπεται μόνον από επαγγελματίες χρήστες. Επίσης εντύπωση προκαλεί η συχνή 
εμφάνιση των δολωμάτων κυανιούχων αλάτων επενδυμένων με παραφίνη καθώς η 
παρασκευή τους απαιτεί ειδική γνώση, ενώ πρόκειται για ουσίες που δεν μπορεί 
εύκολα κάποιος να τις προμηθευτεί.  

Προβλήματα κατά τη διενέργεια των τοξικολογικών αναλύσεων 

Στα περιστατικά δηλητηρίασης στην ελληνική ύπαιθρο ανακύπτει διαρκώς το 
ζήτημα σχετικά με το ποια υπηρεσία είναι αρμόδια ως προς τη συλλογή των 
δηλητηριασμένων ζώων και την απομάκρυνσή τους από το περιβάλλον. Η σύγχυση 
αυτή των υπηρεσιών έχει συχνά ως αποτέλεσμα τα δηλητηριασμένα ζώα/δολώματα 
είτε να μη συλλέγονται καθόλου είτε να μην λαμβάνεται δείγμα για τη διενέργεια 
τοξικολογικών αναλύσεων. Τονίζεται ότι η συλλογή των νεκρών ζώων είναι 
απαραίτητη αφενός για να μην αποτελέσουν πηγή δευτερογενούς δηλητηρίασης 
και αφετέρου διότι η διενέργεια τοξικολογικής ανάλυσης είναι απαραίτητη για την 
τεκμηρίωση της δηλητηρίασης. Η διεξαγωγή τοξικολογικών αναλύσεων για τα 
περιστατικά του 2016 ήταν συχνά δύσκολη επειδή οι δηλητηριάσεις συνέβησαν σε 
απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές και επομένως ήταν αδύνατη η μεταφορά 
τους στο αγροτικό κτηνιατρείο. Πολύ συχνά επίσης τα δείγματα λόγω παλαιότητας 
ή αλλοίωσης από τις καιρικές συνθήκες ήταν ακατάλληλα για τη διενέργεια 
τοξικολογικών αναλύσεων. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εν 
μέρει, εάν οι περιπολίες των Ομάδων Ανίχνευσης συνοδεύονταν από στελέχη των 
αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίοι είναι οι πλέον αρμόδιοι και κατάλληλοι για 
επιτόπου νεκροψίες/νεκροτομές και λήψεις δειγμάτων. 

Οι Ντεμίρη και Saravia (2016) επισημαίνουν επιπλέον την εμπλοκή στη διενέργεια 
των τοξικολογικών αναλύσεων για δηλητήρια με την ανάγκη αντίστοιχων 
αναλύσεων για τη λύσσα. Η εμπλοκή αυτή αποτελεί μέχρι σήμερα σημαντικό 
εμπόδιο στη διενέργεια τοξικολογικών αναλύσεων. Κατόπιν της διαμεσολάβησης 
του Συνηγόρου του Πολίτη, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ προέβη στη 
σύνταξη σχετικών οδηγιών προς τις περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες. Οι 
οδηγίες αυτές κατά τη συγγραφή της παρούσας αναφοράς είναι σε προετοιμασία 
και θα αναφέρονται στη διαμόρφωση πρωτοκόλλου που θα καθορίζει επακριβώς 
τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου οι 
απαιτούμενες ενέργειες (νεκροτομή, δειγματοληψία, τοξικολογικές εξετάσεις κ.λπ.) 
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να είναι συμβατές με την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία (π.χ. λύσσα, γρίπη των 
πτηνών κ.λπ.). Υπογραμμίζεται ωστόσο, ότι το πρωτόκολλο και οι οδηγίες προς τις 
κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες θα έχουν τη μορφή συστάσεων χωρίς κάποιο 
δεσμευτικό χαρακτήρα. 

Τονίζεται ότι η έγκαιρη διενέργεια των τοξικολογικών αναλύσεων καθίσταται 
αναγκαία για τη διάγνωση της δηλητηρίασης. Τα αποτελέσματα αυτών των 
αναλύσεων αποτελούν αδιάσειστη απόδειξη της αιτίας θανάτου του ζώου (αν 
προήλθε από δηλητηρίαση ή κάποια άλλη αιτία) καθιστώντας έτσι εφικτή την 
ισχυρή στοιχειοθέτηση των υποθέσεων που οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Στην 
περίπτωση που διενεργούνται οι τοξικολογικές αναλύσεις και έχει σχηματιστεί 
φάκελος δικογραφίας για το περιστατικό, είναι πιθανό, λόγω μεγάλου όγκου 
δειγμάτων, να αργεί η έκδοση των αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα η καθυστέρηση 
αυτή να δυσχεραίνει τη διεκπεραίωση της υπόθεσης από την εισαγγελία. Πρέπει 
ωστόσο να σημειωθεί εδώ, ότι η διεκπεραίωση του μεγάλου όγκου των δειγμάτων 
δηλητηριασμένων ζώων και δολωμάτων (συμπεριλαμβάνονται και τα αστικά 
περιστατικά) την έχει επωμιστεί αποκλειστικά ένα και μόνο άτομο στο Τμήμα 
Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών του Κέντρου 
Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών (ΚΚΙΑ) του ΥΠΑΑΤ. 

Η Ομάδα Εργασίας Ενάντια στα Δηλητήρια έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης για τα 
αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων των περιστατικών, τα οποία έχουν 
εντοπίσει τα μέλη της και οι Ομάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων. Σε 
περιστατικά που έχουν διαχειριστεί δασαρχεία και άλλοι φορείς, συχνά λόγω 
διοικητικών εμποδίων, τα αποτελέσματα είτε παραμένουν άγνωστα στην Ομάδα 
Εργασίας είτε κοινοποιούνται με μεγάλη καθυστέρηση. Το πρόβλημα αυτό 
αντικατοπρίζεται και στα αποτελέσματα της παρούσας αναφοράς, όπου απουσιάζει 
η γνώση για τα αποτελέσματα των μισών τοξικολογικών αναλύσεων. 

Απουσία καταγγελιών- Ανεπαρκής διερεύνηση εγκλήματος- νοοτροπία 

Βασικό εμπόδιο για την πρόληψη της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων 
δολωμάτων είναι η αναποτελεσματική εφαρμογή του νόμου που συχνά σχετίζεται 
με την ανεπαρκή παρακολούθηση και εποπτεία των κρουσμάτων δηλητηρίασης και 
την ελάχιστη διερεύνηση των καταγγελιών. Παρά την ύπαρξη κάποιων νομικών και 
διοικητικών εργαλείων, προανακριτικές και ανακριτικές αρχές αποφεύγουν τη 
διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας, η οποία συχνά οδηγεί στην αρχειοθέτηση της 
υπόθεσης. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η υποστελέχωση, οι 
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, η υποχρηματοδότηση αλλά και οι στενές κοινωνικές 
σχέσεις που αναπτύσσονται στην ύπαιθρο, είναι οι κυριότερες αιτίες 
αναποτελεσματικότητας των υπηρεσιών στη δίωξη των περιβαλλοντικών 
εγκλημάτων.  
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Η ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, παρά το αξιόποινο της πράξης, συχνά 
δεν αντιμετωπίζει την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων ως έγκλημα 
κατά της πανίδας. Αντιθέτως παρουσιάζει μεγάλη ανοχή στην παράνομη αυτή 
δραστηριότητα. Η νοοτροπία αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μην καταγγέλλονται τα 
περιστατικά στις πλείστες περιπτώσεις. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην απουσία 
επαρκούς γνώσης για τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει αυτή η πρακτική τόσο στη 
βιοποικιλότητα όσο και τη δημόσια υγεία. Αυτή η απουσία γνώσης οδηγεί συχνά 
στην κοινωνική αποδοχή του παραβάτη ακόμη και σε τέτοιο σημείο ώστε κάποιες 
φορές να αυτοπροβάλλεται ως τιμωρός “επιβλαβών” ζώων που τα εξόντωσε με 
δηλητηριασμένα δολώματα. Υπερ της σιωπηρής ανοχής της τοπικής κοινωνίας 
συνηγορεί η διοικητική ακαμψία, η επιφύλαξη των πολιτών ως προς την 
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και της δικαιοσύνης, η πιθανή σύγκρουση με 
τους συγχωριανούς και άλλα σημαντικά προβλήματα. 

7. ΜΕΤΡΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο 
πρόβλημα και για την καταπολέμησή του απαιτείται η συστράτευση όλων των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων στο πλαίσιο μιας Εθνικής Στρατηγικής με 
πεδίο εφαρμογής όλη την ελληνική επικράτεια. Η Ομάδα Εργασίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος Life+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» συνέταξε ένα προσχέδιο5

 Η προτεινόμενη Στρατηγική απαρτίζεται από πέντε γενικούς στόχους, οι οποίοι 
αναλύονται περαιτέρω σε δράσεις (βλ. Πίνακα 1) και υπό-δράσεις. Για την επίτευξη 
των στόχων της προαπαιτείται η κατάρτιση και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Σε αυτό θα εξειδικεύονται δράσεις, οι οποίες θα είναι 
μεταξύ άλλων, σχετικές με την αύξηση των διαθέσιμων δεδομένων, την υιοθέτηση 
προληπτικών και αποτρεπτικών μέτρων, τον περιορισμό των κινήτρων και την 
αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και του ρόλου των αρμόδιων υπηρεσιών και 
φορέων, ως προς τη φύλαξη και τη διαχείριση των περιστατικών δηλητηρίασης. 
Απαραίτητη είναι και η συμπερίληψη δράσεων που θα στοχεύουν στη συνεχή 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.  

 μιας 
τέτοιας Στρατηγικής η οποία στη συνέχεια κατατέθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες των 
ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΝ.  

 

 

 

 
                                                           
5 Στρατηγική για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην 
Ελλάδα http://www.lifeneophron.eu/gr/GR-Anti-poison-strategy.html 
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Πίνακας 1: Συνοπτική παρουσίαση των πέντε στόχων και των επιμέρους δράσεων. 

Στόχοι Δράσεις 

Αύξηση και βελτίωση της διαθέσιμης 
γνώσης για την παράνομη χρήση 
δηλητηριασμένων δολωμάτων 
 

Βελτίωση της γνώσης σχετικά με την προέλευση 
και τις επιπτώσεις των δηλητηριασμένων 
δολωμάτων. 
 Δημιουργία βάσης γνώσης (baseline 
information) και χάρτη επικινδυνότητας. 
Διασφάλιση της ταχείας ανταλλαγής των 
πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων 
μερών. 

Πρόληψη και αποτροπή της παράνομης 
χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων 

Υιοθέτηση προληπτικών και αποτρεπτικών 
μέτρων. 
Υιοθέτηση μέτρων επιμόρφωσης, ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης. 
Υιοθέτηση μέτρων φύλαξης. 

Αύξηση της αποτελεσματικότητας της 
ποινικής δίωξης 
 

Ορθή συλλογή και φύλαξη των αποδεικτικών 
στοιχείων και των πτωμάτων ζώων. 
Διενέργεια τοξικολογικής ανάλυσης σε 
δηλητηριασμένα δολώματα/ζώα. 
Θέσπιση και εφαρμογή αποτελεσματικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων. 

Έλεγχος της διάθεσης τοξικών ουσιών 
που είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν 
για την παρασκευή δηλητηριασμένων 
δολωμάτων 

Αύξηση του ελέγχου διάθεσης νόμιμων ουσιών 
που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
δηλητηριασμένων δολωμάτων.  
Διαχείριση των απαγορευμένων ουσιών που 
χρησιμοποιούνται στα δηλητηριασμένα 
δολώματα. 
Πάταξη παράνομης διακίνησης μη εγκεκριμένων 
γεωργικών φαρμάκων. 

Διασφάλιση της διοικητικής δράσης για 
τη προστασία της βιοποικιλότητας και 
βελτίωση του συντονισμού και της 
συνεργασίας μεταξύ όλων των 
αρμόδιων υπηρεσιών και 
εμπλεκόμενων φορέων και μερών. 

Υιοθέτηση κατάλληλων διοικητικών μέτρων για 
την προστασία της βιοποικιλότητας από τη 
χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. 
Προώθηση του συντονισμού και της 
συνεργασίας μεταξύ όλων των αρμόδιων 
υπηρεσιών και φορέων που δραστηριοποιούνται 
στη μάχη κατά των δηλητηρίων. 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια γενική περιγραφή των στόχων της προτεινόμενης 
Εθνικής Στρατηγικής. 
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Αύξηση και βελτίωση της διαθέσιμης γνώσης για την παράνομη χρήση 
δηλητηριασμένων δολωμάτων 

Για τη συστηματική καταχώριση περιστατικών δηλητηριάσεων στη βάση δεδομένων 
της Ομάδας Εργασίας, κρίνεται απαραίτητη η συμβολή όλων των αρμόδιων 
υπηρεσιών και φορέων. Η Δασική Υπηρεσία με την εντατική της παρουσία στην 
ύπαιθρο μπορεί να συνδράμει σημαντικά στην καταχώριση περιστατικών στη βάση. 
Το ίδιο ισχύει για την Κτηνιατρική Υπηρεσία, τους Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών στις περιοχές ευθύνης τους, τη Θηροφυλακή και τις 
Περιβαλλοντικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο στο πλαίσιο 
υλοποίησης δράσεων. Οι προαναφερθείσες υπηρεσίες και φορείς προτείνεται να 
συμπληρώνουν το πρωτόκολλο καταγραφής περιστατικών δηλητηρίασης και να 
κοινοποιούν τα δεδομένα στην Ομάδα Εργασίας Ενάντια στα Δηλητήρια. Τα 
δεδομένα αυτά θα δημοσιοποιούνται σε αναφορές προκειμένου να αυξηθεί η 
διαθέσιμη πληροφορία για την παράνομη χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων 
και τις επιπτώσεις που προκαλούν στη βιοποικιλότητα, τη δημόσια υγεία, αλλά και 
τις οικονομικές δραστηριότητες της υπαίθρου. Κρίνεται απαραίτητο η ενημέρωση 
και διαχείριση της βάσης με τα περιστατικά δηλητηρίασης να περιέλθει στο μέλλον 
στα αρμόδια τμήματα του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ. Στη συνέχεια το ΥΠΕΝ 
αξιοποιώντας τη διαθέσιμη πληροφορία προτείνεται να δημιουργήσει ένα χάρτη 
επικινδυνότητας που θα αναρτήσει στον ιστοχώρο του και από τον οποίο θα 
προκύπτουν οι περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την παράνομη χρήση 
δηλητηριασμένων δολωμάτων. Κατά αυτό τον τρόπο θα υπάρχει μια καλή εικόνα 
της τάσης αυτού του φαινομένου και το Υπουργείο με τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας θα μπορούν να καταμερίζουν τους 
περιορισμένους πόρους τους, στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, κάτι που θα συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση και 
αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Πρόληψη, αποτροπή και παρακολούθηση της παράνομης χρήσης 
δηλητηριασμένων δολωμάτων  

Η επίλυση του προβλήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων 
έγκειται στην εξάλειψη ή τουλάχιστον στον περιορισμό των κινήτρων. Εάν τα 
κίνητρα για τη χρήση δολωμάτων περιοριστούν, θα μειωθούν αντίστοιχα και τα 
περιστατικά δηλητηρίασης. Ως προς τις απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο και τη φυτική 
παραγωγή από τις επιθέσεις ζώων, είναι σημαντικό να ενθαρρύνει ο ΕΛ.Γ.Α την 
υιοθέτηση μέτρων πρόληψης από τους παραγωγούς. Σημειώνεται ότι η πρόληψη 
αποτελεί την πιο αποτελεσματική, αλλά και τη λιγότερο δαπανηρή αντιμετώπιση 
του προβλήματος. Θεωρείται ως εξαιρετικά σημαντικό επομένως να ενθαρρύνει ο 
ΕΛ.Γ.Α. την υιοθέτηση μέτρων πρόληψης από παραγωγούς. Στα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνεται η εκτεταμένη χορήγηση και τοποθέτηση ηλεκτροφόρων 
περιφράξεων για την προστασία του κτηνοτροφικού κεφαλαίου από επιθέσεις 
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σαρκοφάγων ζώων. Στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-20206

Ένα άλλο σημαντικό μέτρο πρόληψης με αποδεδειγμένα οφέλη για την προστασία 
του ζωικού κεφαλαίου από επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων είναι η διάθεση 
ελληνικών ποιμενικών σκύλων σε κτηνοτρόφους. Η χρήση κατάλληλα 
εκπαιδευμένων σκύλων σε συνδυασμό με την επιτήρηση των κοπαδιών από 
κτηνοτρόφους θα αποτρέψει σε μεγάλο βαθμό τις επιθέσεις των σαρκοφάγων και 
κατ΄επέκταση τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Κέντρo αναπαραγωγής 
ελληνικών ποιμενικών διαθέτει ο Αρκτούρος

, οι κτηνοτρόφοι, οι γεωργοί και οι μελισσοκόμοι που 
δραστηριοποιούνται σε βιοτόπους αρκούδας έχουν τη δυνατότητα να 
χρηματοδοτηθούν κατά 100% για την εγκατάσταση ηλεκτροφόρας περίφραξης. 
Πρόκειται για το Μέτρο 4.4.1 «Προστασία της γεωργοκτηνοτροφικής 
δραστηριότητας από την Αρκούδα», επιμέρους μέτρο του 4.4 «στήριξη για μη 
παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη γεωργοπεριβαλλοντικών 
και κλιματικών στόχων», το οποίο στην προηγουμένη προγραμματική περίοδο δεν 
είχε εφαρμοστεί επαρκώς. Θα ήταν σημαντικό το μέτρο αυτό να επεκταθεί επιπλέον 
και σε περιοχές εξάπλωσης του λύκου. Οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις θα 
συνδράμουν στη μείωση της θνησιμότητας αυτών των ειδών, η οποία λαμβάνει 
χώρα και μέσω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. 

7

Παράλληλα, σκόπιμο είναι να καταβληθεί προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης του 
συστήματος αποζημιώσεων του ΕΛ.Γ.Α., για να καλυφθούν οι περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η πρόληψη δεν προσφέρει απόλυτη προστασία.  

 και χορηγεί δωρεάν στους 
κτηνοτρόφους κουτάβια με ειδικό συμβόλαιο παραχώρησης. Αυτό σημαίνει ότι οι 
κτηνοτρόφοι δεσμεύονται να τηρούν κάποιες οδηγίες σχετικά με την καλή διαβίωση 
και υγεία των ζώων. Η Καλλιστώ επίσης έχει δημιουργήσει στο πλαίσιο του έργου 
LIFE Πίνδος/Γρεβενά (LIFE07 NAT/GR/000291) ένα δίκτυο κατόχων ελληνικών 
ποιμενικών το οποίο τροφοδοτεί τους κτηνοτρόφους με κουτάβια ποιμενικών. Οι 
προαναφερθείσες οργανώσεις έχουν επανειλημμένως προτείνει την ένταξη της 
χορήγησης του Ελληνικού Ποιμενικού στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης, κάτι το οποίο δεν έχει καταστεί μέχρι σήμερα δυνατό, καθώς εκκρεμεί η 
πιστοποίηση της φυλής. Η εμπειρία αλλά και αντίστοιχες πιλοτικές δράσεις έχουν 
δείξει ότι τόσο οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις όσο και οι ποιμενικοί σκύλοι 
συμβάλουν στον περιορισμό των ζημιών και κατ’ επέκταση στην αλλαγή της στάσης 
των ανθρώπων της υπαίθρου απέναντι στα μεγάλα σαρκοφάγα και τελικά στην 
μείωση της χρήσης των δολωμάτων (Karamanlidis et al. 2011).  

                                                           
6 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 http://www.agrotikianaptixi.gr/   
7 Αναπαραγωγή Ελληνικού Ποιμενικού http://www.arcturos.gr/gr/draseis/anaparagogi-ellinikou-
poimenikou/  
 

http://www.agrotikianaptixi.gr/�
http://www.arcturos.gr/gr/draseis/anaparagogi-ellinikou-poimenikou/�
http://www.arcturos.gr/gr/draseis/anaparagogi-ellinikou-poimenikou/�
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Σημαντικό βήμα για τον περιορισμό των δηλητηριάσεων είναι και ο έλεγχος των 
πληθυσμών των αδέσποτων ζώων. Για τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων 
προέχει πρωτίστως η αλλαγή της νοοτροπίας, η προαγωγή της φιλοζωικής 
ευαισθησίας καθώς και η καλλιέργεια του συναισθήματος της ευθύνης απέναντι 
στα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς. Η τακτική της υιοθεσίας ενός σκύλου όταν είναι 
ακόμα κουτάβι και η μετέπειτα εγκατάλειψή του όταν αυτό μεγαλώνει είναι αρκετά 
συνηθισμένη και η ανεύθυνη αυτή στάση οδηγεί στην αύξηση των αδέσποτων ζώων 
τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο. Η νομοθεσία για τα ζώα συντροφιάς (ν. 
4039/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) έρχεται να καταπολεμήσει αυτό το 
φαινόμενο μέσω της σήμανσης, της ύπαρξης διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης 
σήμανσης των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, την επιβολή αυστηρών 
κυρώσεων (ποινή φυλάκισης, χρηματική ποινή έως 15.000 ευρώ, διοικητικό 
πρόστιμο 30.000 ευρώ για κάθε ζώο κ.λπ.). Οι προβλέψεις ωστόσο του νόμου δεν 
εφαρμόζονται επαρκώς. Θα πρέπει συνεπώς να υπάρξει βούληση από τους 
Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα τους Δήμους για την 
ορθή εφαρμογή του. Μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει και από την κεντρική διοίκηση, 
ούτως ώστε να υποστηρίξει οικονομικά τους ΟΤΑ τόσο για την παροχή 
υλικοτεχνικής υποδομής όσο και του απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού. 

Καθώς τα δηλητηριασμένα δολώματα ή/και ζώα που εντοπίζονται στο περιβάλλον 
αποτελούν σοβαρή απειλή για τη βιοποικιλότητα αλλά και τη δημόσια υγεία, η 
απομάκρυνση αυτών των εστιών δηλητηρίασης και μόλυνσης συνιστά δράση με 
μεγάλη προτεραιότητα. Το προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι επόπτες των Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των 
κυνηγετικών οργανώσεων προτείνεται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα 
σεμινάρια για την αναγνώριση των δηλητηριασμένων δολωμάτων ή/και ζώων, για 
την ασφαλή συλλογή τους, καθώς και για την ορθή συμπλήρωση του πρωτοκόλλου 
καταγραφής περιστατικών δηλητηρίασης. Τα εν λόγω σεμινάρια θα αποτελούν 
πιστοποίηση της γνώσης των προαναφερθέντων για την ορθή διαχείριση των 
κρουσμάτων δηλητηρίασης, τηρώντας παράλληλα τους κανονισμούς βιοασφάλειας 
για την προστασία της σωματικής τους ακεραιότητας. Τα σεμινάρια αυτά 
προτείνεται να διεξάγονται υπό την εποπτεία των ΥΠΕΝ και ΥΠΑΑΤ. 

Ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών της ΕΕ, οι Ομάδες Ανίχνευσης 
Δηλητηριασμένων Δολωμάτων, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος του 
δυναμικού των τοπικών δασικών υπηρεσιών, των Φορέων Διαχείρισης και της 
Θηροφυλακής, ως ένα καλό εργαλείο για την πρόληψη και τον εντοπισμό των 
δηλητηριασμένων δολωμάτων και ζώων. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν και μέρος 
του δυναμικού των τοπικών δασικών υπηρεσιών, των Φορέων Διαχείρισης και της 
Θηροφυλακής. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις περιοχές που παρουσιάζουν υψηλή 
επικινδυνότητα στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. 
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Το γεγονός ότι σε περιστατικά χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων καλούνται 
πλείστες υπηρεσίες ως αρμόδιες προκειμένου να αναλάβουν δράση (Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες, Δασικές Υπηρεσίες (στις οποίες υπήχθη η πρώην Αγροφυλακή), Φορείς 
Διαχείρισης, Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών (Κ.Κ.Ι.Α.), Εισαγγελία, 
Αστυνομία) δημιουργεί πολλές φορές σύγχυση όσον αφορά τις εκάστοτε 
αρμοδιότητες και τα δέοντα προς πράξη. Για το λόγο αυτό προτείνεται το προς 
υιοθέτηση πρόγραμμα δράσης, ανάμεσα στις υπόλοιπες ρυθμίσεις, να συντονίσει 
επιχειρησιακά και να οριοθετήσει σαφώς τις υποχρεώσεις της κάθε αρμόδιας αρχής 
και, περαιτέρω, να εισάγει πρωτόκολλα δράσης. Την ανάγκη ύπαρξης των 
πρωτοκόλλων επισημάνει και ο Συνήγορος του Πολίτη στο σχετικό πόρισμά του8

Πάταξη παράνομης εμπορίας φυτοφαρμάκων 

. 
Κατά αυτό τον τρόπο θα προτυποποιηθεί η δράση της κάθε αρμόδιας αρχής, κατά 
τα επιτυχημένα παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών (βλέπε Ισπανία και LIFE+ 
VENENO), προσαρμοσμένα σαφώς στις ελληνικές απαιτήσεις, με απώτερο στόχο 
βέβαια την πρόληψη και την καταστολή του φαινομένου. 

Για την πάταξη της ασύδοτης παράνομης εμπορίας των γεωργικών φαρμάκων 
θεσπίστηκε η απαίτηση της συντογράφησής τους9 σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 4 
του Ν.4235/2014 (Α 3́2). Η υπηρεσία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είχε 
ξεκινήσει πιλοτικά το Μάρτιο του 2015 και είχε ως στόχο την υποχρεωτική 
εφαρμογή τον Αύγουστο, και μετά από μια μικρή παράταση το Νοέμβριο του ίδιου 
έτους. Ωστόσο, το ΥΠΑΑΤ με το εκδοθέν δελτίο τύπου10

                                                           
8 Παρέμβαση του Συνηγόρου για την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων 

 της 3ης Δεκεμβρίου 2015 
ανακοίνωσε την επ΄ αόριστον αναστολή λειτουργίας της ηλεκρονικής 
συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων προκειμένου αυτή να εμπλουτιστεί με 
στοιχεία και παραμέτρους που συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των 
σκοπών της. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα πρέπει να λειτουργήσει το 
συντομότερο δυνατόν δίχως περαιτέρω αναβολή, καθώς αναμένεται να συμβάλει 
στον περιορισμό της παράνομης διακίνησης φυτοφαρμάκων. Όπως προκύπτει και 
από την παρούσα αναφορά στην παρασκευή των δηλητηριασμένων δολωμάτων 
χρησιμοποιούνται πολύ συχνά εγκεκριμένα φυτοφάρμακα που απευθύνονται μόνο 
σε επαγγελματίες χρήστες, όπως το Methomyl. Η καταγραφή των χρηστών αυτών 
των φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα 
αποθαρρύνει τους επίδοξους δράστες από τη χρήση τους σε δηλητηριασμένα 
δολώματα και ενδεχομένως θα διευκολύνει τις έρευνες εντοπισμού των δραστών 
σε περιπτώσεις δηλητηριάσεων. 

https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.epemvaseis_oikosysthmata.409559  
9 Ν.4036/12 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογικής χρήσης τους και συναφείς 
διατάξεις» και τροποποιητικές διατάξεις Ν.4235/14 
10 Δελτίο Τύπου http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/3130-
dt031215  

https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.epemvaseis_oikosysthmata.409559�
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/3130-dt031215�
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/3130-dt031215�
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Για την πάταξη της εισαγωγής μη εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων απαιτείται η 
συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας των Τελωνιακών Υπηρεσιών με το Τμήμα 
Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ. Στο σημείο αυτό 
φαίνεται και ο σημαντικός ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η Ελληνική 
Αστυνομία με εντατικούς ελέγχους και ενδελεχή διερεύνηση δεδομένου ότι υπάρχει 
εκτεταμένο δίκτυο παράνομης εμπορίας στην ύπαιθρο, ενώ ποσότητες μη 
εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων πιθανό να φυλάσσονται για μακρά χρονικά 
διαστήματα μέχρι την παράνομη διάθεσή τους, εντός της επικράτειας. Η επιβολή 
αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες είναι προαπαιτούμενο για τον περιορισμό 
των παράνομων περιστατικών.  

Σημειώνεται επίσης ότι γεωργοί είναι πιθανό να διατηρούν απόθεμα 
απαγορευμένων πλέον γεωργικών φαρμάκων στις αποθήκες τους. Κρίνεται σκόπιμο 
στην περίπτωση αυτή να κληθούν οι κατέχοντες στη διάθεσή τους ποσότητες 
παράνομων γεωργικών φαρμάκων να τα παραδώσουν προς καταστροφή εντός 
ορισμένης περιόδου χάριτος, όπως συνέβη με επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί που είχαν στη διάθεσή τους απαγορευμένα 
φυτοφάρμακα μπορούσαν να τα παραδώσουν στις αρμόδιες τοπικές αρχές μέσα σε 
ένα εύλογο χρονικό διάστημα, με τη διασφάλιση ότι δε θα υποβληθούν κυρώσεις 
και ότι η ανωνυμία των παραγωγών θα τηρηθεί απαράβατα. Μετά το πέρας του εν 
λόγω χρονικού διαστήματος, όσοι εντοπιστούν με απαγορευμένες 
φυτοπροστατευτικές ουσίες σε χώρους ιδιοκτησίας τους, θα αντιμετωπίζουν τις 
κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος. 

Καταγγελία περιστατικών – διερεύνηση εγκλήματος 

Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί ποινικό αδίκημα και ως 
τέτοιο τιμωρείται από το νόμο με πρόστιμα και φυλάκιση. Συνεπώς, όλα τα 
περιστατικά δηλητηρίασης συνιστούν έγκλημα και πρέπει να καταγγέλλονται στις 
αρμόδιες διωκτικές αρχές. Μια επίσημη καταγγελία θα πρέπει να υποβάλλεται είτε 
απευθείας ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών είτε ενώπιον των 
αρμόδιων αρχών (Αστυνομία και Δασική Υπηρεσία). Ο στόχος είναι να σχηματιστεί 
δικογραφία για τις καταγγελίες αυτές, η οποία θα πρέπει να εμπλουτιστεί με το 
απαραίτητο υλικό που θα συλλέξουν οι γενικοί και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι 
προς το σκοπό της διερεύνησης και εξακρίβωσης του εγκλήματος κατά τη διάρκεια 
της προανακριτικής διαδικασίας. Στη συνέχεια, η δικογραφία διαβιβάζεται στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα προκειμένου, επιθυμητά, να αποφασιστεί η παραπομπή της 
υπόθεσης στο ακροατήριο. Σημειώνεται ότι, αν και η πιθανότητα εντοπισμού των 
ενόχων δραστών είναι μικρή, δεν είναι εντελώς αδύνατη. Η ύπαρξη υποδειγματικής 
τιμωρίας στους παραβάτες θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους μελλοντικούς 
δράστες. Η στοχευμένη έρευνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες θα λειτουργήσει επίσης 
ως αποτρεπτικό μέσο. Σημαντική κρίνεται και η προώθηση της συμμετοχής 
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εκπροσώπων των διωκτικών αρχών σε εξειδικευμένα σεμινάρια κατάρτισης για τα 
δηλητηριασμένα δολώματα. 

Οι τοξικολογικές αναλύσεις αποτελούν βασικό στοιχείο για την τεκμηρίωση της 
δηλητηρίασης και κατ’ επέκταση είναι απαραίτητες για τη δυνατή στοιχειοθέτηση 
του εγκλήματος στο δικαστήριο. Απαραίτητη κρίνεται η στελέχωση των 
περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών, καθώς και του ΚΚΙΑ, με κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την ομαλή 
διαχείριση των περιστατικών δηλητηρίασης. 

Επιπροσθέτως, η δημιουργία και υλοποίηση τοπικών σχεδίων δράσης υπό την 
αιγίδα του ΥΠΕΝ για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων 
δολωμάτων στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στη μάχη ενάντια στα δηλητήρια. Τα σχέδια αυτά θα αποσκοπούν στον 
επιχειρησιακό συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων για 
τη λήψη των κατάλληλων σε κάθε περίπτωση μέτρων για τη διαχείριση των 
περιστατικών δηλητηριάσεων, την πρόληψη και την καταστολή του φαινομένου. 
Την περίοδο συγγραφής της παρούσας αναφοράς βρίσκεται ήδη υπό έγκριση από 
το ΥΠΕΝ το πρώτο τοπικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση των 
δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Το σχέδιο 
αυτό είναι μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στο πλαίσιο 
του προγράμματος LIFE+ «Η επιστροφή του Ασπροπάρη» σε συνεργασία με το 
ΥΠΕΝ, ενώ αποτελεί προϊόν συνδιαμόρφωσης με τις τοπικές υπηρεσίες και τους 
φορείς. Το σχέδιο δράσης θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην Περιφερειακή Ενότητα 
Τρικάλων και προβλέπεται να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες περιοχές στην 
Ελλάδα. 

Η υποστελέχωση των δασικών και κτηνιατρικών υπηρεσιών αποτελεί τροχοπέδη για 
την αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών δηλητηριάσεων, αλλά και τον 
περιορισμό του φαινομένου. Προτείνεται, το προσωπικό της αγροφυλακής που έχει 
ενταχθεί στη δασική υπηρεσία να αξιοποιηθεί για τη διαχείριση των περιστατικών 
δηλητηριασμένων δολωμάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι ήδη από το 2011, επίκειται 
Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα εξειδικεύει τις αρμοδιότητες των αγροφυλάκων.  

Ο χιλιομετρικός περιορισμός στη μετακίνηση των οχημάτων της δασικής υπηρεσίας 
περιορίζει αντίστοιχα και τη δυνατότητα της δασικής υπηρεσίας να διεξάγει, με 
συστηματικό τρόπο, περιπολίες για τον εντοπισμό των δηλητηριασμένων 
δολωμάτων στις περιοχές αρμοδιότητάς της. Προτείνεται στις περιοχές που 
απαντούν προστατευόμενα είδη άγριας πανίδας και εμφανίζεται μεγάλη συχνότητα 
παράνομης χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων να υπάρξει άρση ή τροποποίηση 
του χιλιομετρικού προορισμού. 
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Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση 

Απαραίτητες είναι οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τις 
καταστροφικές επιπτώσεις των δηλητηρίων στη βιοποικιλότητα, τη δημόσια υγεία, 
αλλά και τις οικονομικές δραστηριότητες της υπαίθρου. Για να επιτευχθεί αυτό 
προτείνεται μια εκστρατεία ενημέρωσης ενάντια στα δηλητήρια, η οποία θα 
απευθύνεται σε όλους τους χρήστες γης, θα μεταδίδεται πανελλήνια από την 
τηλεόραση, το ραδιόφωνο και γενικότερα τα ΜΜΕ και θα είναι υπό την αιγίδα του 
ΥΠΕΝ. Μέσω αυτής της εκστρατείας θα πρέπει να καταστεί επιπλέον σαφές ότι η 
χρήση δηλητηρίων συνιστά έγκλημα το οποίο διώκεται ποινικά. 

Προκρίνεται η διαρκής ενημέρωση στους χρήστες γης από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
για το σημαντικό ρόλο που επιτελούν τα σαρκοφάγα ζώα στη διατήρηση της υγείας 
των οικοσυστημάτων. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνεται κάθε φορά στα 
πτωματοφάγα αρπακτικά πουλιά, τα οποία συνιστούν την παράπλευρη απώλεια 
των δηλητηρίων, καθώς είναι εξαιρετικά ευάλωτα στη δευτερογενή δηλητηρίαση. 
Τα πουλιά αυτά διαδραματίζουν σημαντικό οικολογικό, αλλά και κοινωνικο-
οικονομικό ρόλο, καθώς αποτελούν στην ουσία το “συνεργείο καθαρισμού” της 
φύσης απομακρύνοντας εστίες μόλυνσης και μετάδοσης ασθενειών από την 
ύπαιθρο.
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Ονοματεπώνυμο Επαγγελματική Ιδιότητα Υπηρεσία/ Φορέας Τηλέφωνο 
    

    

 
Ειδοποίηση 

Ημερομηνία δηλητηρίασης 
(πιθανή) 

 

Ημερομηνία ειδοποίησης  

Πηγή πληροφορίας  

 

2.  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

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

 

Περιφερειακή ενότητα   

Δήμος  

Δημοτικό διαμέρισμα  

Περιοχή - τοπωνύμιο  

Καθεστώς προστασίας (αν υπάρχει)  

Βασικός τύπος περιοχής*  

Καιρικές συνθήκες (των προηγούμενων 
ημερών) 

 

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

 

*αγροτική, αστική, δασική, κοντά σε κατοικημένες περιοχές, κτηνοτροφική 
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3. ΝΕΚΡΑ ΖΩΑ (θηλαστικά, πτηνά) 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΤΩΜΑΤΟΣ 
(φρέσκο, σε σήψη, 

προχωρημένη σήψη, φτερά 
ή/και κόκκαλα) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΛΛΑ 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

    

    

 
4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ 

Χρήση δολωμάτων 

Τύπος 
δολώματος* 

Αριθμός Κατανομή στο χώρο** Άλλα στοιχεία 

    

    

*Χρήση ολόκληρου πτώματος, χρήση κομματιού κρέατος, φόλα παραφίνης, άλλο 
**π.χ. σε απόσταση 30m, κατά μήκος δασικού δρόμου 

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

Κίνητρο Περιγραφή – Περισσότερα στοιχεία Πιθανός δράστης 
Ζημιές στη φυτική 
παραγωγή 

  

Ζημιές στη ζωική 
παραγωγή 

  

Ζημιές σε μελίσσια   

Αδέσποτα ζώα   

Κυνηγετικοί 
σκύλοι 

  

Ποιμενικοί σκύλοι   

Εξόντωση 
ανταγωνιστικών 
ειδών 

  

Τοπικές αντιδικίες   

Άλλο   
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6.  ΠΙΘΑΝΗ ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ηλεκτροπληξία Πυροβολισμός Παθολογικό αίτιο Άλλο (διευκρινίστε) 
    
    

 

7. ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΥΡΥΜΑΤΩΝ 

Ευρήματα 
(νεκρά ζώα, δολώματα, 
γάντια, σακούλες κ.λπ.) 

Αποθήκευση Μεταφορά στο 
Αγροτικό 

Κτηνιατρείο, ΚΚΙΑ , 
άλλο 

Τελική διάθεση 
νεκρών ζώων 

    
    

 
8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Ημερομηνία Εισαγγελία Πλημμελειοδικών 
/Αρμόδιες αρχές 

 (Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία) 
  

 
9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΚΡΟΨΙΑΣ 

Ημερομηνία 
Νεκροψίας 

Υπεύθυνος 
Κτηνίατρος 
νεκροψίας 

Φορέας Αποτελέσματα 
νεκροψίας 

Ημερομηνία και 
Αρ. πρωτ. 
έκθεσης 

     
Άλλα 
στοιχεία 

 

 
10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Ημερομηνία 
παράδοσης 

Στοιχεία 
αποστολέα 

Στοιχεία 
παραλήπτη 

Τρόπος 
αποστολής 

Αριθμός & 
είδος 

δειγμάτων 

Αποτέλεσμα 
(Ουσία 

δηλητηρίου) 
      

Άλλα 
στοιχεία 
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