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Θέµα : Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης για την προστασία προστατευόµενων ειδών της άγριας
πανίδας στην περιοχή του ∆έλτα Νέστου - Λ. Βιστωνίδα και Λ. Ισµαρίδα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.∆. 86/1969 “Περί ∆ασικού Κώδικα κ.λ.π” (Α' 7) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
∆. 996/1971 και το Ν. 177/1975.
2. Τις διατάξεις του 998/1979 “περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεως της
χώρας “ (Α' 298) ) ιδίως το άρθρο 5 παρ 1 αυτού.
3. Tις διατάξεις του Ν.1650/1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος“ (Α' 160)όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 1845/1989 “περί δασοπροστασίας” (Α'102).
5. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση
δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α/2003)..
6. Τις διαταξεις του Ν. 4280/2014 (Α /159). «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση
- βιώσιµη αναπτυξη οικισµών. Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις.»
7. Τις διατάξεις του Ν. 2055/1992 “Κύρωση Σύµβασης διεθνούς Εµπορίας ειδών άγριας πανίδας και
χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν, µε τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ αυτής “ (Α' 105).
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8. Τις διατάξεις του Ν. 1335/1983 “Κύρωση Σύµβασης της Βέρνης για τη δραστηριότητα της άγριας
ζωής και του φυσικού Περ/ντος της Ευρώπης” (Α' 32).
9. Το Ν. 3937/2011 (60 Α’ ) « ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43 για την «Προστασία Οικοτόπων και ειδών»
11. Τις διατάξεις του Ν. 2204/1994 «Κύρωση Σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα»(Α'59).
12. Την αριθ. 33318/3028/98 (ΦΕΚ-1289 Β’/28-12-1998) Κοινή Απόφαση περί «Καθορισµός µέτρων
και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων ( ενδιαιτηµάτων ) καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας» ιδίως το άρθρο 6 παρ. (ζ) αυτής.
13. Το άρθρο 5 παρ (ζ) της ΚΥΑ ΗΠ 37338/1807/Ε103/1.9.2010

« Καθορισµός µέτρων και

διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων - ενδιαιτηµάτων της,
σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των αγρίων
πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την
Οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ Β΄ 1459/6.9.2010.
14. Το άρθρο 90 του Κώδικα

νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που

κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του Π.∆ 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98) .
15. Τον Ν. 3852/2010 (Α΄/87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης και τα σχετικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα των οργανισµών των
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Χώρας, όπως ισχύουν .
16. Την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 “Αλλαγή τίτλου Υπουργείων” (Β΄ 2234).
17. To Π.∆ 189/2009 (Α΄/221) ¨Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως
τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 24/2010 (Α΄/56)
18. Το Π.∆ 24/20-15 (Α/20) περί Σύστασης και µετονοµασίας Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
19. Την αριθµ. Υ 6/ 27-1-2015 ( 204 Β)

Απόφαση Πρωθυπουργού περί « καθορισµού τάξης

Υπουργείων .
20. To Π.∆ 25/2015 (Α΄/21) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών,

Αναπληρωτών

Υπουργών και Υφυπουργών» .
21. Το Π.∆ 100/2014 (Α’/157) «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής»
22. Tην αρίθµ. Υ 112/ 3-3-2015 (Β΄/311) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.
Ιωάννη Τσιρώνη.
23. Την αριθµ. 44549/2008 (ΦΕΚ 497 ∆΄/2008) περί «χαρακτηρισµού των υγροβιοτόπων ∆ελτα
Νέστου, Λίµνης Βιστωνίδας, µε λιµνοθάλασσα και λιµναία χαρακτηριστικά, Λίµνης Ισµαρίδας
και της ευρύτερης περιοχής ως Εθνικό Πάρκο µε περιφερειακή ζώνη .
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24. Tα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τις συσκέψεις που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια του
προγράµµατος Life 10 ΝΑΤ/GR/000638 που υλοποιήθηκε στο ∆έλτα του Έβρου, τη λίµνη Κερκίνη
και την περιοχή της Λίµνης Ισµαρίδας- Πόρτο Λάγος & Βιστωνίδας µε το συντονισµό του πρώην
ΥΠΕΚΑ και τη συµµετοχή Τοπικών Υπηρεσιών και Φορέων .
25. Την υποχρέωση σύνταξης στα πλαίσια του προγράµµατος Life 10 ΝΑΤ/GR/000638 τοπικών
σχεδίων δράσης στις περιοχές «∆έλτα Έβρου», « Λίµνη Κερκίνη» και περιοχή « Λίµνες
Ισµαρίδας, Βιστωνίδας περιοχή Πορτο Λάγους» για το συντονισµό των εµπλεκόµενων φορέων,
την άµεση και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση περιστατικών λαθροθηρίας σε αυτές και την
αξιοποίηση του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων των εµπλεκόµενων
Υπηρεσιών και Φορέων.
26. Τη σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος για την
ανάγκη καθορισµού µε ενιαίο τρόπο του πλαισίου για τη σύνταξη τοπικών σχεδίων δράσης στους
υγροτόπους.
27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Εγκρίνουµε τοπικό σχέδιο δράσης για την αντιµετώπιση της λαθροθηρίας

και την

αποτελεσµατικότερη οργάνωση, λειτουργία και συντονισµό των Υπηρεσιών και των φορέων που
εµπλέκονται στη διαχείριση και την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή των
υγροβιοτόπων ∆ελτα Νέστου, Λίµνης Βιστωνίδας, µε λιµνοθάλασσα και λιµναία χαρακτηριστικά,
Λίµνης Ισµαρίδας και της ευρύτερης περιοχής σύµφωνα µε τα ειδικώς καθοριζόµενα στην παρούσα
απόφαση.
Άρθρο 2
Σκοπός - Στόχος
Με την παρούσα απόφαση (Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης) καθορίζεται σε τοπικό επίπεδο η διαδικασία
αξιολόγησης και βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των εµπλεκόµενων µε τη λαθροθηρία
υπηρεσιών και λοιπών φορέων, καθώς και οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για τον εν γένει
επιχειρησιακό συντονισµό τους, ώστε να αξιοποιούνται τα διαθέσιµα µέσα και ο εξοπλισµός τους για
τον εντοπισµό και τον έλεγχο περιστατικών λαθροθηρίας στην περιοχή των υγροβιοτόπων ∆ελτα
Νέστου, Λίµνης Βιστωνίδας, µε λιµνοθάλασσα και λιµναία χαρακτηριστικά, Λίµνης Ισµαρίδας και της
ευρύτερης περιοχής. Οι προαναφερόµενοι φορείς σε ετήσια βάση, παρουσιάζουν τα προγράµµατα
φύλαξης του εθνικού πάρκου, αξιολογούν τυχόν περιστατικά λαθροθηρίας που αντιµετώπισαν και
λαµβάνουν αποφάσεις για τη βελτίωση, σε επιχειρησιακό επίπεδο, της συνεργασίας και της
αποτελεσµατικότητας τους, σύµφωνα µε τις καθ ύλη ασκούµενες αρµοδιότητές .
Στο τοπικό σχέδιο δράσης καθορίζονται ιδίως:
3
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1. Οι εµπλεκόµενες στον έλεγχο της λαθροθηρίας υπηρεσίες και φορείς, για τις οποίες
καταγράφεται το ανθρώπινο δυναµικό, ο απαραίτητος εξοπλισµός, τα στοιχεία επικοινωνίας
καθώς και τα µέσα που διαθέτουν για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
2. Οι υφιστάµενες υποδοµές

(φυλάκια, σηµεία ελέγχου και προγραµµατισµός επιτήρησης της

περιοχής)
3. Η

διαδικασία και τα µέσα επικοινωνίας, συντονισµού και λήψης αποφάσεων ώστε να είναι

δυνατή, η

αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων, η

επισήµανση ευπαθών χώρων (τοµέων ή

περιοχών) και η ανάληψη ειδικών ενεργειών για την αντιµετώπιση των περιστατικών λαθροθηρίας
σε αυτούς .
4. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την έγκαιρη κινητοποίηση, συντονισµό και αξιοποίηση

του

διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων που διατίθενται για την αντιµετώπιση αυτών
των περιστατικών .
5. Η δυνατότητα διοικητικής µέριµνας και υποστήριξης των δράσεων που αναλαµβάνονται από τις
εµπλεκόµενες δηµόσιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς.
6. Η αποτύπωση σε χάρτη αναλόγου επιχειρησιακής κλίµακας της περιοχή εφαρµογής των µέτρων
του τοπικού σχεδίου δράσης, στον οποίο καταγράφονται οι υπάρχουσες υποδοµές (κτίρια,
δρόµοι, σηµεία ελέγχου, µπάρες περιορισµού κίνησης, περιοχές ελεγκτικής προτεραιότητας,
χρήσεις, δραστηριότητες και λοιπά κοινωνικά δεδοµένα. καθώς και λοιπά απαραίτητα για τον
έλεγχο της περιοχής στοιχεία )
Άρθρο 3
Έννοιες - Ορισµοί
Εµπλεκόµενες υπηρεσίες και φορείς: Θεωρούνται οι δηµόσιες αρχές σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο, ο Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου- Βιστωνίδας - Ισµαρίδας, οι ΟΤΑ Α΄ και
Β΄ βαθµού, καθώς και λοιποί ιδιωτικοί φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις, που λόγω χωρικής
αρµοδιότητας και ειδικών γνώσεων και εµπειρίας

εµπλέκονται µε την προστασία και την

παρακολούθηση των ειδών της άγριας πανίδας (θηρεύσιµων ή µη), µε τη διαχείριση και τον έλεγχο
της θήρας εκεί όπου επιτρέπεται κατά τις κείµενες διατάξεις, την παρακολούθηση της κατάστασης του
υγροτόπου, καθώς και στην εν γένει υποστήριξη των συντελεστών προστασίας για την αντιµετώπιση
περιστατικών

λαθροθηρίας των ειδών της άγριας πανίδας και την προστασία του φυσικού

περιβάλλοντος.
Άρθρο 4
Φορείς – Αρµοδιότητες
Υπεύθυνοι φορείς για την υλοποίηση του σχεδιασµού είναι:
1. Η Γενική ∆/νση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος - Υπουργείο
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία έχει την ευθύνη :
i) Για τον κεντρικό σχεδιασµό των προγραµµάτων διαχείρισης της άγριας ζωής και θήρας,
4
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ii) Για τον έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο και το συντονισµό όλων των λοιπών αρµοδίων φορέων που
συµµετέχουν στην εφαρµογή των Τοπικών σχεδίων δράσης.
iii) Για την παροχή σχετικών οδηγιών στις τοπικές ∆ασικές Υπηρεσίες για την εντατικοποίηση των
µέτρων προστασίας και την συλλογή στοιχείων για την αξιολόγηση των σχετικών παρεµβάσεων σε
τοπικό επίπεδο.
iv) Για την επικοινωνία µε τους λοιπούς φορείς εφαρµογής του τοπικού σχεδίου δράσης , µε σκοπό
τη διευκόλυνση και ενίσχυση του έργου τους
v) Για την ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
vi)

Για τη λήψη µέτρων ενηµέρωσης του πληθυσµού που δραστηριοποιείται στην περιοχή των

υγροβιοτόπων ∆ελτα Νέστου, Λίµνης Βιστωνίδας, µε λιµνοθάλασσα και λιµναία χαρακτηριστικά,
Λίµνης Ισµαρίδας και της ευρύτερης περιοχή σε συνεργασία µε τις τοπικές δασικές και λοιπές
υπηρεσίες και τους Ο.Τ.Α, τον Φορέα ∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου- Βιστωνίδας-Ισµαρίδας και την
Κυνηγετική Οµοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, σχετικά µε την ανάγκη ελέγχου της λαθροθηρίας στις
υγροτοπικές περιοχές .
2. Οι τοπικές ∆ασικές Υπηρεσίες, έχουν την ευθύνη:
i) Για τη λήψη των προβλεπόµενων µέτρων προστασίας της άγριας πανίδας και των βιοτόπων της. σε
επικοινωνία µε την οικεία Γενική ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων και το αρµόδιο Υπουργείο.
ii) Για την υλοποίηση ετήσιου ειδικού προγράµµατος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
θήρας

στην

περιοχή

αρµοδιότητάς

τους,

στα

πλαίσια

του

γενικότερου

προγράµµατος

δασοπροστασίας ή ειδικών προγραµµάτων για τη θήρα, που αφορούν την εν λόγω περιοχή.
ii) Για το συντονισµό των ενεργειών των λοιπών εµπλεκόµενων υπηρεσιών και φορέων στα θέµατα
της προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας. στην περιοχή ευθύνης τους και τη διενέργεια ελέγχων
σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας/ ∆ασαρχείου αντίστοιχα.
iii) Για την ενηµέρωση των κατοίκων της περιοχής που καταγράφονται περιστατικά λαθροθηρίας, για
τις επιπτώσεις στην άγρια πανίδα και την τοπική οικονοµία καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέµα.
iv)

Για τη διοικητική υποστήριξη συσκέψεων και συναντήσεων, σε τοπικό επίπεδο, για την

επιχειρησιακή οργάνωση και τη στοχευµένη αντιµετώπιση περιστατικών λαθροθηρίας
v) Για την προµήθεια εξοπλισµού, µέσων και ενηµερωτικού υλικού που είναι χρήσιµα για τον έλεγχο
και την διαχείριση αυτών των περιστατικών και την οργάνωση της εκπαίδευσης-κατάρτισης του
προσωπικού τους για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των ελέγχων και τη δίωξη των παραβατών.
vi) Για την εισήγηση προτάσεων και µέτρων αποτελεσµατικότερης αντιµετώπισης των περιστατικών
λαθροθηρίας στην περιοχή ευθύνης τους.
v) Για τη σε ετήσια βάση αξιολόγηση του τοπικού σχεδίου δράσης και την υποβολή προτάσεων για τη
βελτίωσή του.
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vi) Για τη διοργάνωση ετήσιας τοπικής συντονιστικής σύσκεψης, µε θέµα τον απολογισµό των
δράσεων προστασίας στην περιοχή ευθύνης τους και

την παρουσίαση του αντίστοιχου

προγραµµατισµού για το επόµενο έτος και ιδίως τη λήψη ειδικών µέτρων για τη λαθροθηρία, την
εγκατάσταση ενηµερωτικών πινακίδων, φυλακίων ελέγχου, την εκτέλεση έργων και εργασιών που
διευκολύνουν το έργο της θηροφύλαξης, κλπ µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των προαναφερόµενων
φορέων, της ΕΛ/ΑΣ, λοιπών αρµόδιων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, εκπροσώπων των ΟΤΑ και των
οικείων κυνηγετικών συλλόγων και της κυνηγετικής

οµοσπονδίας. Στο όργανο προεδρεύει ο

προϊστάµενος της οικείας ∆/νσης ∆ασών του Νοµού και τα πρακτικά που συντάσσονται
κοινοποιούνται

σε όλους τους συµµετέχοντες φορείς προκειµένου µε βάση αυτά να ακολουθεί,

αρµοδίως, η λήψη των ειδικών για έκαστο φορέα και κατά αρµοδιότητα, µέτρων .
vii) Για την αποτύπωση σε χαρτογραφικό υπόβαθρο αναλόγου (επιχειρησιακής) κλίµακας, των
στοιχείων του προαναφερόµενου άρθρου 2 παρ 6 της παρούσης σε συνεργασία µε το Φορέα
∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου- Βιστωνίδας-Ισµαρίδας.
3. Οι οργανισµοί τοπικής Αυτοδιοίκηση (Α΄ και Β ΄ βαθµού ) έχουν την ευθύνη:
i) Για τη συµµετοχή εκπροσώπων των οικείων ΟΤΑ και της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στην
ετήσια σύσκεψη όλων των φορέων και, στη λήψη σχετικών αποφάσεων που θα αφορούν ιδίως στην
ανάδειξη της σηµασίας των υγροβιοτόπων ∆έλτα Νέστου, Λίµνης Βιστωνίδας, Λίµνης Ισµαρίδας και
της ευρύτερης περιοχής στην

οικονοµία της περιοχής,

στη συµβολή τους στη διατήρηση και

προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και στην εν γένει συµµετοχή τους στην ανάληψη δράσεων
προληπτικού χαρακτήρα για τη λαθροθηρία, στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου όπως ορίζεται στην
αριθµ.44549/2008 ΚΥΑ .
ii) Για την υλοποίηση ενηµερωτικών προγραµµάτων που θα απευθύνονται στους κατοίκους και τους
επαγγελµατίες της περιοχής για τη σηµασία της συµµετοχής των πολιτών στην προστασία του
Εθνικού Πάρκου και την ανάγκη τήρησης των απαγορεύσεων που ισχύουν για την περιοχή των
υγροτόπων.
iii) Για την εν γένει υποστήριξη των µέτρων προστασίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας και των
ενεργειών που προγραµµατίζονται σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο από τις αρµόδιες κρατικές
αρχές, καθώς και την στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, συµβολή στο έργο της παρακολούθησης
της δραστηριότητας και την εκτέλεση µικρών έργων και εργασιών για τη βελτίωση της θηροφύλαξης,
σε συνεργασία µε την οικεία δασική υπηρεσία..
iv) Για τη σε συνεργασία µε τις οικείες δασικές αρχές, τα τοπικά επαγγελµατικά επιµελητήρια και τον
Φορέα ∆ιαχείρισης, έκδοση φυλλαδίων ή άλλου έντυπου ή ψηφιακού ενηµερωτικού υλικού που θα
αφορά στη σηµασία του Εθνικού Πάρκου για την τοπική κοινωνία, τον έλεγχο της λαθροθηρίας και
την προστασία της άγριας πανίδας της περιοχής.
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4.

Η Κυνηγετική Οµοσπονδία

Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ) και οι τοπικοί κυνηγετικοί

σύλλογοι, έχουν την ευθύνη::
i) Για τον καθορισµό των προγραµµάτων θηροφύλαξης των ιδιωτικών φυλάκων θήρας της
Κυνηγετικής Οµοσπονδίας και των Κυνηγετικών Συλλόγων και την ενηµέρωση σχετικά των ∆ασικών
Υπηρεσιών και του Φορέα ∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου- Βιστωνίδας- Ισµαρίδας, γι αυτά.
ii) Για τη συνεργασία τους µε τις οικείες ∆ασικές Αρχές και τον Φορέα ∆ιαχείρισης ∆έλτα ΝέστουΒιστωνίδας- Ισµαρίδας ιδίως στα θέµατα εκποµπής κοινών περιπόλων για την άσκηση ελέγχων και
την διαρκή επικοινωνία τους για την αλληλοϋποστήριξη των ελεγκτικών οργάνων.
iii) Για τον ορισµό εκπροσώπου τους, στην ετήσια συντονιστική σύσκεψη που πραγµατοποιείται για
τη βελτίωση του συντονισµού όλων των Φορέων, τη λήψη αποφάσεων αναφορικά µε την συµµετοχή
των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων στα προγράµµατα ελέγχου της θήρας
και τον εν γένει έλεγχο των περιστατικών λαθροθηρίας.
iv) Για την ενηµέρωση των µελών των Κυνηγετικών Οργανώσεών (Κυνηγετικών Συλλόγων) για τους
όρους άσκησης της θηρευτικής δραστηριότητας στην περιοχή, τις ισχύουσες απαγορεύσεις, την
ανάγκη ελέγχου των περιστατικών λαθροθηρίας και την εντατικοποίηση των µέτρων

θηροφύλαξης,

όποτε απαιτείται, για τον περιορισµό τους.
v) Για την εγκατάσταση ενηµερωτικών πινακίδων κατά την κείµενη νοµοθεσία, στην περιοχή, σε
συνεργασία µε τις τοπικές ∆ασικές Υπηρεσίες και το Φορέα ∆ιαχείρισης
vi) Για την εν γένει συµβολή τους στην επιστηµονική τεκµηρίωση των αποφάσεων που λαµβάνονται
και τη διεκπεραίωση του σχεδιασµού µε την παροχή των απαραίτητων οδηγιών, στα µέλη τους.
vii) Για την στα πλαίσια της αρµοδιότητάς τους, εκπόνηση σχετικών µελετών και την κοινοποίηση των
αποτελεσµάτων τους στις οικείες ∆ασικές και λοιπές τοπικές αρχές και του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
viii) Για την αξιολόγηση της συµµετοχής των κυνηγετικών οργανώσεων και των ιδιωτικών φυλάκων
θήρας που απασχολούν , στην υλοποίηση του τοπικού σχεδίου δράσης και την υποβολή προτάσεων
για τη βελτίωσή του.
5. Φορέας ∆ιαχείρισης «Λίµνης ∆έλτα Νέστου- Βιστωνίδας- Ισµαρίδας » έχει την ευθύνη:
i) Για τη συµµετοχή εξειδικευµένων εκπροσώπων του στην ετήσια σύσκεψη όλων των φορέων για
την αξιολόγηση του τοπικού σχεδίου δράσης και τη λήψη εφόσον απαιτηθεί ειδικών µέτρων
προστασίας των προστατευόµενων ειδών της άγριας πανίδας.
ιι) Για την υλοποίηση των αποφάσεων που αφορούν στον τοµέα ευθύνης του και αναφέρονται σε
αρµοδιότητες που ασκούνται από το Φορέα ∆ιαχείρισης και ιδίως τη λήψη µέτρων ενηµέρωσης του
πληθυσµού που δραστηριοποιείται στο Εθνικό Πάρκο, σε συνεργασία µε τις ∆ασικές Υπηρεσίες και
τους οικείους ΟΤΑ, αναφορικά µε την τήρηση των προβλεπόµενων ρυθµίσεων από το καθεστώς
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προστασίας της περιοχής, την πάταξη περιστατικών λαθροθηρίας και τη λήψη µέτρων βελτίωσης των
οικοτόπων των ειδών της άγριας πανίδας.
iii) Για τη συµµετοχή προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης σε κοινά περίπολα µε το προσωπικό των
οικείων δασικών υπηρεσιών και τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων, για
την άσκηση ελέγχων και την διαρκή επικοινωνία τους για την υποστήριξη των ελεγκτικών οργάνων
και την εν γένει εφαρµογή του τοπικού σχεδίου δράσης .
iv) Για την εν γένει συµβολή τους στην επιστηµονική τεκµηρίωση των αποφάσεων που λαµβάνονται
και τη διεκπεραίωση του συνολικού σχεδιασµού.
v) Για την αξιολόγηση της συµµετοχής του επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού του φορέα στην
υλοποίηση του τοπικού σχεδίου δράσης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή του.
vi) Για την εκπόνηση σχετικών µελετών στα πλαίσια της αρµοδιότητάς του ιδίως σχετικών µε την
κατάσταση του Εθνικού πάρκου, την καταγραφή των ειδών, την βελτίωση των συντελεστών
προστασίας και των προγραµµάτων θηροφύλαξης κλπ και την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων τους
στις οικείες ∆ασικές και λοιπές τοπικές αρχές και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ..
vii)

Για την αποτύπωση σε χαρτογραφικό υπόβαθρο αναλόγου (επιχειρησιακής) κλίµακας, των

στοιχείων του προαναφερόµενου άρθρου 2 παρ 6 της παρούσης, σε συνεργασία, µε την οικεία
δασική υπηρεσία.
6. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις πανελλήνιας εµβέλειας, έχουν την ευθύνη:
i) Για τη συµµετοχή εξειδικευµένων εκπροσώπων τους, στις ετήσιες συσκέψεις για την αξιολόγηση
των τοπικών σχεδίων δράσης και τη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση του επιχειρησιακού
σχεδιασµού.
ii) Για την υποβολή προτάσεων και την επιστηµονική τεκµηρίωση θεµάτων, που αφορούν τα είδη της
άγριας πανίδας ιδίως σε σχέση µε τους πληθυσµούς προστατευόµενων ειδών της άγριας πανίδας και
την παρακολούθησή τους .
ii) Για την υλοποίηση προγραµµάτων σε συνεργασία µε τους λοιπούς φορείς για την κατάρτιση
του προσωπικού τους, σε θέµατα αναγνώρισης των ειδών.
iii). Για την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση

των προτεινόµενων κατά περίπτωση µέτρων

προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας, µε την απαιτούµενη επιστηµονική τεκµηρίωση σε
σύγκριση µε την ακολουθούµενη διεθνή πρακτική.
iv) Για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών και λοιπών παρεµβάσεων του τοπικού σχεδίου δράσης και
την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή τους.
7. Λοιπές Υπηρεσίες και φορείς που καλούνται

στην ετήσια σύσκεψη (ΕΛΑΣ, κλπ) στα

πλαίσια των αποφάσεων που λαµβάνονται οφείλουν:
8
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i)

Nα συνεισφέρουν κατ΄ αρµοδιότητα και στον τοµέα ευθύνης τους, στη διεκπεραίωση του

επιχειρησιακού σχεδιασµού που καθορίζεται στο πλαίσιο του Τοπικού σχεδίου ∆ράσης.
ii) Να υποβάλλουν προτάσεις για τη βελτίωση του προαναφερόµενου σχεδιασµού, αναφορικά µε τη
δική τους δυνατότητα συµµετοχής.
iii) Να συµµετέχουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους σε κοινά περίπολα για την εξυπηρέτηση
στόχων του τοπικού σχεδίου δράσης.
iv) Για την συνεχή συνεργασία µε τις αρµόδιες για την προστασία της άγριας πανίδας Υπηρεσίες .
Άρθρο 5
Συντονισµός εµπλεκόµενων φορέων
Για την οργάνωση αποτελεσµατικού πλαισίου συνεργασίας όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών
και φορέων, τον επιχειρησιακό συντονισµό τους και την άµεση και αποτελεσµατική ενεργοποίησή
τους για τον περιορισµό φαινοµένων λαθροθηρίας στην περιοχή του ∆έλτα Νέστου της Λίµνης
Βιστωνίδας, και Ισµαρίδας και της ευρύτερης περιοχής, συγκαλείται µε µέριµνα της οικείας ∆/νσης
∆ασών Νοµού (Περιφερειακής Ενότητας), ετήσια σύσκεψη όλων των εµπλεκόµενων, κατά το άρθρο 3
της παρούσας απόφασης, υπηρεσιών και φορέων, που εµπλέκονται στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων
τους στη διαχείριση και προστασία της περιοχής του Εθνικού Πάρκου και της ευρύτερης περιοχής.
Στη σύσκεψη συµµετέχουν εκπρόσωποι των αρµόδιων τοπικά υπηρεσιών (∆ασικές, Αστυνοµικές
και λοιπές υπηρεσίες, εκπρόσωποι των οικείων ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθµού, εκπρόσωποι του Φορέα
∆ιαχείρισης

Κυνηγετικές

Οργανώσεις,

κλπ),

καθώς

και

εκπρόσωποι

των

εξειδικευµένων

Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ως ακολούθως:
1. Ο Προϊστάµενος της ∆ασικής Αρχής επιπέδου Περιφερειακής Ενότητας (∆/ντής ∆ασών Νοµού), ο
οποίος και προεδρεύει. .
2. Ο οικείος ∆ασάρχης (στις περιπτώσεις ∆/νσεων ∆ασών Νοµών µε ∆ασαρχείο) .
3. Εκπρόσωπος/οι του Φορέα ∆ιαχείρισης
4. Εκπρόσωπος της οικείας Αστυνοµικής ∆/νσης .
5. Εκπρόσωπος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
6. Εκπρόσωπος του οικείου ΟΤΑ
7. Εκπρόσωπος της οικείας Κυνηγετικής Οµοσπονδίας
8. Εκπρόσωπος του τοπικού/ων Κυνηγετικού/ων συλλόγου/ων.
9. Εκπρόσωπος περιβαλλοντικής οργάνωσης εθνικής εµβέλειας
10. Κατά περίπτωση λοιπούς εκπροσώπους υπηρεσιών (π.χ. Πυροσβεστικό Σώµα, Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες Συνοριοφυλακή εκπροσώπους επαγγελµατιών κλπ) καθώς και λοιπών φορέων οι
οποίοι καλούνται επικουρικά από τον προεδρεύοντα
Η ετήσια συντονιστική σύσκεψη στα πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης, συγκαλείται ,
πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, σε επίπεδο περιφερειακής Ενότητας, µε πρόσκληση
9
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του ∆ιευθυντή ∆ασών του Νοµού. Στη σύσκεψη παρουσιάζεται το θεσµικό πλαίσιο προστασίας της
περιοχής και το έργο των υπηρεσιών και των φορέων που συµµετέχουν στην υλοποίηση του τοπικού
σχεδίου δράσης, σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση και αξιολογείται το ελεγκτικό και
φιλοθηραµατικό τους έργο µε βάση τα µετρήσιµα αποτελέσµατα που παρουσίασαν κατά το
προηγούµενο έτος καθώς και το βαθµό υλοποίησης των µέτρων και των λοιπών δεσµεύσεων που
είχαν αναλάβει. στα πλαίσια του τοπικού σχεδίου δράσης. Εντοπίζονται αδυναµίες που αφορούν στο
συντονισµό και την αποτελεσµατικότητά τους και προτείνονται µέτρα για τη βελτίωση του
επιχειρησιακού σχεδιασµού, την

εντατικοποίηση της

θηροφύλαξης, εφόσον απαιτείται και

καταγράφονται οι απαιτούµενες για το σκοπό αυτό, ενέργειες, το ανθρώπινο δυναµικό, οι πόροι και τα
µέσα ανά υπηρεσία και φορέα. Επίσης διασφαλίζεται η δυνατότητα ανάληψης κοινών ενεργειών για
την παρακολούθηση της θηρευτικής δραστηριότητας, όπου αυτή επιτρέπεται και τον έλεγχο των
περιστατικών λαθροθηρίας.
Η οικεία ∆/νση ∆ασών κοινοποιεί, τα πρακτικά των ετήσιων συσκέψεων, στις υπηρεσίες και τους
συµµετέχοντες φορείς, προκειµένου να λαµβάνονται, κατά αρµοδιότητα και χώρο ευθύνης, τα µέτρα
διαχείρισης και προστασίας που αποφασίζονται, ώστε να υλοποιούνται απρόσκοπτα τα σχετικά έργα
οι δράσεις και προγράµµατα για τον έλεγχο και την εξάλειψη της λαθροθηρίας στην περιοχή του
Εθνικού πάρκου και της ευρύτερης περιοχής. Τα πρακτικά κοινοποιούνται στην οικεία Γενική ∆/νση
∆ασών και Αγροτικού περιβάλλοντος
Περιβάλλοντος

και

Ενέργειας

-

Γενική

και το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
∆/νση

Ανάπτυξης

και

Προστασίας

∆ασών

και

Αγροπεριβάλλοντος.
Άρθρο 6
∆απάνες για την υλοποίηση του σχεδιασµού
Οι δαπάνες υποστήριξης των προγραµµάτων για τον περιορισµό και την εξάλειψη της
λαθροθηρίας αναλαµβάνονται από τις καθ΄ ύλη εµπλεκόµενες µε τη διαχείριση και προστασία των
προστατευόµενων περιοχών υπηρεσίες και φορείς, στα πλαίσια των ασκούµενων αρµοδιοτήτων τους
. Οι ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση των µέτρων που προβλέπονται
στο τοπικό σχέδιο δράσης,

εγγράφουν στους οικείους προϋπολογισµούς τους τις πάσης φύσεως

δαπάνες προµήθειας του αναγκαίου εξοπλισµού, τις δαπάνες των απαιτούµενων έργων και εργασιών
στο χώρο ευθύνης τους, καθώς και

τις δαπάνες, κατασκευής και συντήρησης των κτιριακών ή

λοιπών απαραίτητων υποδοµών, της απαραίτητης κατάρτισης και

µετακίνησης του προσωπικού

τους για τη διενέργεια ελέγχων, την ενηµέρωση του τοπικού πληθυσµού, καθώς και τις δαπάνες για
την σύγκλιση και υποστήριξη της συντονιστικής σύσκεψης κ.α
Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισµού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
 ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
 ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Έδρες τους- Θεσσαλονίκη.
 ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
 ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έδρες τους
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ





ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ
Ο.Τ.Α Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Έδρες τους

3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
4. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΞΑΝΘΗΣ
5. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ
(Για την κοινοποίηση στους οικείους Κυνηγετικούς Συλλόγους)
6. ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙ∆ΑΣ- ΙΣΜΑΡΙ∆ΑΣ
7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έδρες τους
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη
Μεσογείων 119 –Αθήνα
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
κ.Ιωάννη Τσιρώνη
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
κ. Ευάγγελο Αποστόλου
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ΑΔΑ: ΩΓΡΘ465ΦΘΗ-3Φ9

 ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
-∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
-ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Αµαλιάδος 17
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
 ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & Α.Π

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- Ενταύθα
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