Στην προφορική μας παρέμβαση κατά την πρώτη μας συνάντηση αναφέραμε επιγραμματικά τα
εξής:




να δοθούν από το υπουργείο (τουλάχιστον προς τους εκπροσώπους των δασικών
υπηρεσιών) οι προτάσεις για τη θήρα των τελευταίων δύο ετών των δασικών υπηρεσιών
που κάθε έτος στέλνονται στο υπουργείο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των κατά
τόπους δασικών υπηρεσιών, που είναι αρμόδιοι για το κυνήγι και γνωρίζουν καλύτερα τα
προβλήματα του χώρου αυτού.
Να απλοποιηθεί ο τρόπος δίωξης της λαθροθηρίας, με κατάργηση της διαδικασίας σύνταξης
δικογραφίας, σύλληψης κλπ και αντικατάσταση της με επιβολή προστίμων, όπως έχει γίνει
και εφαρμόζεται με τις διατάξεις του νόμου 4039/2012 για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα
ζώα συντροφιάς.

Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι:
◦ Μία νέας μορφής συνεργασία με τα κυνηγετικά σωματεία πρέπει να μελετηθεί και να
προταθεί ένα πιο ευέλικτο και λειτουργικό σχήμα, προς όφελος του θηράματος και της
αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος. Τα νέα επιστημονικά δεδομένα (αποτυχίες
απελευθερώσεων θηραμάτων, βελτίωση περιβάλλοντος κλπ) πρέπει να ενσωματωθούν
στην διαχείριση, ώστε το θήραμα να προστατευθεί και να αυξηθεί. Η προστασία και
πάταξη λαθροθηρίας δεν πρέπει να είναι ο μόνος αυτοσκοπός.
◦

Μία αξιόλογη πρόταση έχει ήδη κατατεθεί το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού
ΥΠΑΠΕΝ στις 28-5-2015, από την Δ/νση Δασών Κορινθίας σχετικά με τα κυνηγετικά
σωματεία, με την οποία συμφωνούμε και την παραθέτουμε αυτολεξεί παρακάτω:

«Πιστεύουμε ότι οι κυνηγητικοί σύλλογοι πρέπει να λειτουργούν ως ανεξάρτητοι Σύλλογοι – αθλητικές
οργανώσεις μη κερδοσκοπικά σωματεία κατά τις διατάξεις της αστικής νομοθεσίας-Αστικού Κώδικα. Να
απαλλαχτεί οριστικά η Υπηρεσία από την εποπτεία και την ευθύνη του ελέγχου της οικονομικής τους
διαχείρισης (κρατικός άμεσος παρεμβατισμός) και να κερδίσει χρόνο προς όφελος των ουσιαστικών
αντικειμένων της διαχείρισης της άγριας πανίδας. Οι άδειες κυνηγίου αφού εκδοθούν και χορηγηθούν άπαξ
από την Δασική Υπηρεσία μετά από ειδική υποχρεωτική εκπαίδευση (ΚΕΚ) και εξετάσεις , να ισχύουν εσαεί
(εκτός και αν αφαιρεθούν) μέχρι μιας ορισμένης ηλικίας για ολόκληρη τη επικράτεια υπό την προϋπόθεση της
καταβολής ειδικού ετησίου τέλους θήρας που θα εισπράττεται και θα αποδίδεται ανάλογα όπως τα τέλη
κυκλοφορίας και θα αποδίδεται στο πράσινο ταμείο και δια του ΥΠΕΚΑ στις Δασικές Υπηρεσίες για την
χρηματοδότηση ειδικών δράσεων και προγραμμάτων έλεγχου, αστυνόμευσης, καταγραφής, προστασίας και
διαχείρισης της άγριας πανίδας. Δεν είναι δυνατόν το 2015 τα Δασαρχεία να εγκλωβίζονται στην τετριμμένη
αυτή διαδικασία. Τα οικονομικά των σωματείων θα ελέγχονται βάσει των καταστατικών τους από ορκωτούς
λογιστές. Καμία σχέση και καμία εμπλοκή δεν πρέπει να έχει η Δασική Υπηρεσία. Να οργανωθεί στην
Επικράτεια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για όλους τους κυνηγούς με όλα τα στοιχεία τους τις θετικές και
αρνητικές δράσεις τους. Προτάσεις των Κυνηγητικών συλλόγων για ειδικές τοπικές δράσεις, έργα και
υποδομές για την διαχείριση προστασία και ανάπτυξη της πανίδας, με δική τους χρηματοδότηση και πόρους ,
θα μπορούν να υλοποιούνται έπειτα από την έγκριση της σχετικής μελέτης με την άμεση υπογραφή
προγραμματικών συμβάσεων με το ΥΠΑΠΕΝ ή μετά από εκχώρηση αρμοδιοτήτων από τους Δασάρχες. Όπως
δηλαδή τα έργα των ΟΤΑ ή των ΜΚΟ.»
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