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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 3325/13-11-2018 της Βουλής των Ελλήνων.
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Αναστάσιος
Δημοσχάκης με θέμα «Άρση των περιορισμών κυνηγιού στην χερσαία μεθοριακή –
Ελληνοτουρκική γραμμή στον Έβρο» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία
τέθηκαν υπόψη μου και κατά το μέρος που αφορά στο ΥΠΕΘΑ, τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι Αμυντικές Περιοχές χωρίζονται στις
παρακάτω ζώνες:
(α) Την Απαγορευμένη Ζώνη (Α.Ζ.), η οποία προδιαγράφεται ως
«.εδαφική ζώνη πάσης Αμυντικής Περιοχής, ειδικού στρατιωτικού ενδιαφέροντος, ούσα
περιμετρική και εν εγγύτητι περί τα έργα αμύνης ή τας στρατιωτικάς εγκαταστάσεις ας
και περικλείει», εντός της οποίας υφίστανται περιορισμοί εισόδου κυκλοφορίας
(προσώπων και οχημάτων) καθώς και απαγορεύσεις εκτέλεσης έργων - ανάπτυξης
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.
(β) Την Επιτηρούμενη Ζώνη (Ε.Ζ.), η οποία εκτείνεται από τα εξωτερικά
όρια της Α.Ζ. έως τα εξωτερικά όρια της Αμυντικής Περιοχής και τα ανωτέρω
επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις.
(γ) Την Ζώνη Ασφάλειας Προκάλυψης (Ζ.Α.Π.), η οποία είναι εδαφικό
τμήμα, το οποίο εκτείνεται από τη γραμμή των συνόρων και 500μ. προς το εσωτερικό.
Η Ζ.Α.Π. αποτελεί Α.Ζ.
Επίσης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η άσκηση Θήρας εντός των

Αμυντικών Περιοχών, υπόκειται σε δεσμεύσεις και συγκεκριμένα:
(α) Απαγορεύεται εντός της Ζ.Α.Π.
(β) Επιτρέπεται εντός της Ε.Ζ, ύστερα από άδεια της τοπικής
Στρατιωτικής αρχής.
Περαιτέρω, η εκτίμηση των επιτελών τόσο του ΓΕΕΘΑ όσο και του ΓΕΣ είναι ότι
για την τυχόν αποδοχή άρσης απαγόρευσης της Θήρας εντός της ΖΑΠ, απαιτείται να
ληφθούν υπόψη ενδελεχώς οι κίνδυνοι που εγκυμονούν καθόσον η βολή με
κυνηγετικό όπλο, από το έδαφος μιας χώρας προς τη γείτονα συνιστά μεθοριακό
επεισόδιο και δύναται να εκληφθεί ως επιθετική ενέργεια με απρόβλεπτες συνέπειες.
Επιπλέον, στη ΖΑΠ υφίστανται έργα αμυντικής οχύρωσης και στρατιωτικές
εγκαταστάσεις, καθώς επίσης τελούνται διαβαθμισμένες στρατιωτικές δραστηριότητες,
οι οποίες δύναται να παρέξουν χρήσιμες πληροφορίες για το όμορο κράτος ως προς
την άμυνά μας.
Πέραν των ανωτέρω, η πρακτική της Θήρας στη μεθόριο, δύναται να αποτελέσει
πρόσχημα για τη συγκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων όπως η διακίνηση αγαθών,
ναρκωτικών ουσιών ή προσώπων. Επίσης, ενδέχεται η Τουρκία να προβεί σε
ανάλογες παραχωρήσεις προς τους υπηκόους της, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η
ένταση στην περιοχή ενώ η χρήση κυνηγετικών όπλων εντός της ΖΑΠ, πιθανόν να
θέσει σε κίνδυνο τα φίλια Τμήματα Προκάλυψης.
Τέλος, για την αντιμετώπιση των αγριόχοιρων υφίσταται σχετική θεσμική
πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία, όταν για την προστασία των κατοίκων των
παραμεθορίων περιοχών επιβάλλεται η οργάνωση ομαδικών κυνηγίων προς
εξολόθρευση επιβλαβών θηραμάτων τα οποία συγκεντρώνονται στην Απαγορευμένη
Ζώνη, ειδοποιείται έγκαιρα η Στρατιωτική Αρχή Προκαλύψεως (ακριβής περιοχή και
ημερομηνίες Θήρας), προκειμένου να ενημερωθεί η αντίστοιχη της γειτονικής χώρας
κατά τα ισχύοντα στις σχετικές μεθοριακές συμφωνίες.
Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.
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