
 

     

 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

  

Θέμα: «Έλλειμμα θηροφύλαξης στις Κυκλάδες-το πρόβλημα της Κύθνου» 

 

Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της Κύθνου, εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν τεράστιο  

πρόβλημα λαθροθηρίας περδίκων, λαγών, ακόμα και κατσικιών, όχι μόνο από ντόπιους 

κυνηγούς, αλλά και από «πειρατές» που έρχονται με το φουσκωτό τους, σκοτώνουν 

πέρδικες και αναχωρούν από το νησί. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε αφότου δεν 

ανανεώθηκε η σύμβαση του τελευταίου θηροφύλακα.  

Βέβαια, όπως ενημερωνόμαστε, με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου της 

πέρδικας η  Δ ΚΟΣΕ έστειλε άγημα θηροφυλάκων στο νησί, οι οποίοι, όμως, 

περιορίστηκαν στον έλεγχο των κυνηγετικών αδειών των εκατοντάδων κυνηγών που 

εξόρμησαν στην Κύθνο και μετά από ολιγοήμερη παραμονή αποχώρησαν.  

Οι κάτοικοι της Κύθνου καταγγέλλουν πως από τη μια  μεριά υπάρχουν παντελώς 

ανεπιτήρητα νησιά και μικροί Σύλλογοι χωρίς θηροφύλακα και από την άλλη υπάρχει 

συνωστισμός θηροφυλάκων στην Αττική και ίσως σε άλλες περιοχές όπου υπάρχουν 

μεγάλοι και πλούσιοι Σύλλογοι.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως η θηροφύλαξη αποτελεί το σημαντικότερο 

παράγοντα για την προστασία της άγριας πανίδας που εντάσσεται στη φυσική μας 

κληρονομιά και την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:
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1. Πόσοι θηροφύλακες υπάρχουν για τα νησιά των Κυκλάδων και ποια η κατανομή 

τους ανά νησί; 

2. Με ποια κριτήρια αποφασίζεται η ύπαρξη ή μη θηροφύλακα σε κάποιο νησί; 

3. Για ποιο λόγο έχει μείνει χωρίς θηροφύλακα η Κύθνος; 

4. Για ποιο λόγο δεν ανανεώθηκε η σύμβαση του τελευταίου θηροφύλακα; 

5. Θεωρεί επαρκή την αποστολή στο νησί θηροφυλάκων 1-2 φορές το χρόνο, στην 

έναρξη, κυρίως, της κυνηγετικής περιόδου; 

6. Υπάρχει πρόβλεψη για πρόσληψη θηροφύλακα στην Κύθνο; 

7. Αν ναι, εντός ποιου χρονικού πλαισίου; 

8. Αν όχι, εξετάζεται η εναλλακτική τακτικής, κυκλικής εξυπηρέτησης των Κυκλάδων 

από τους υπάρχοντες θηροφύλακες; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




