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Θέμα: «Εθνικός Διάλογος για το Κυνήγι».

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας στέλνουμε τις προτάσεις του Τμήματος Δασοπονίας
και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ως ακολούθως:
Η θήρα είναι αρχέγονη δραστηριότητα απόλυτα συμβατή με τη σύγχρονη διαχείριση
και προστασία των φυσικών ανανεώσιμων πόρων. Η σύγχρονη επιστημονική
θεώρηση επιτάσσει τη χρήση της θήρας ως μέσου διαχείρισης και προστασίας ειδών
άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους. Στα ερωτήματα που μας τέθηκαν
προσφάτως, οι πλέον αρμόδιοι να απαντήσουν είναι οι ειδικοί επιστήμονες και οι
οργανώσεις των χρηστών του φυσικού ανανεώσιμου πόρου που λέγεται θήραμα.
Ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να απαντηθούν τεκμηριωμένα γενικόλογα ερωτήματα
χωρίς να τίθεται το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται και πρέπει να επιλυθεί. Με
βάση αυτό το σκεπτικό ακολουθεί σύντομη τοποθέτηση επί γενικών αρχών σε
σοβαρά ζητήματα για τα οποία χρειάστηκαν πολλές δεκαετίες για να διαμορφωθούν,
ενώ σε επόμενο στάδιο και αν μας ζητηθεί μπορεί να γίνει εκτενής αναφορά με
σχετική τεκμηρίωση για κάθε επιμέρους πρόβλημα που θα τεκμηριωθεί και
χρειάζεται επίλυση.
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ΑΞΟΝΑΣ Ι
Το νομικό καθεστώς που διέπει τη θήρα στη χώρα μας και τη λειτουργία των
κυνηγετικών οργανώσεων
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Η δραστηριότητα της θήρας στη χώρα μας δεν αντιμετωπίστηκε από την πολιτεία ως
μέσο διαχείρισης και προστασίας ειδών άγριας πανίδας και ενδιαιτημάτων όπως
συμβαίνει στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες και όχι μόνο. Συγκέντρωσε δε τα
αναιτιολόγητα πυρά των αυτοπροσδιοριζόμενων «οικολόγων» οι οποίοι πίεζαν και
πιέζουν διαρκώς για συρρίκνωση μιας πανάρχαιας και αποδεδειγμένα ωφέλιμης για
το περιβάλλον δραστηριότητας η οποία μπορούσε και μπορεί να συμβάλει σε
επιπλέον οικονομική ανάπτυξη. Σειρά Προεδρικών διαταγμάτων, Νόμων,
Υπουργικών Αποφάσεων και Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων έχουν δημιουργήσει
ασφυκτική πίεση στη δραστηριότητα της θήρας και στους χρήστες ενός ανανεώσιμου
πόρου όπως είναι το θήραμα. Αδικαιολόγητες και ατεκμηρίωτες, πολλές φορές,
απαγορεύσεις συνθέτουν το αυστηρότερο σύστημα θήρας μεταξύ των περισσοτέρων
χωρών της Ευρώπης, τόσο όσο αφορά τα μέσα θήρευσης όσο και χωροχρονικά.
Δεκάδες ερευνητικές εργασίες έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια τόσο από το
εκπαιδευτικό μας Ίδρυμα όσο και από άλλους καταξιωμένους επιστήμονες που
καταδεικνύουν την αυστηρότητα με την οποία ασκείται η δραστηριότητα της θήρας
στη χώρα μας. Ένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο έχει γίνει, γενικά, αποδεκτό από τους
χρήστες και εξασφαλίζει την επιθυμητή αειφορία των καρπώσεων δεν μπορεί και δεν
πρέπει να τροποποιηθεί σε μια δύσκολη χρονική στιγμή για τη χώρα που είναι σχεδόν
ακατόρθωτη
η εξεύρεση οικονομικών πόρων για τη βελτίωση δομών και
συστημάτων που σχετίζονται με την άσκηση της δραστηριότητα της θήρας και τη
λειτουργία των κυνηγετικών οργανώσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ
Το οικονομικό πλαίσιο γύρω από την άσκηση του κυνηγιού (συνδρομές, διάθεση
εσόδων κ.λπ.)
ΕΡΩΤΗΜΑ
Θεωρείτε ότι εκπληρώνεται ο σκοπός των συνδρομών για τις Κ.Ο. που προέρχονται
από την έκδοση αδειών θήρας: Αν όχι, ποιες εναλλακτικές προτάσεις για την
αποδοτικότερη διαχείριση των εσόδων από το κυνήγι προτείνετε;
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Οι κυνηγετικές οργανώσεις της χώρας μας έχουν αναγνωριστεί από την πολιτεία και
βρίσκονται υπό την εποπτεία των αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών, ενώ ελέγχονται
από την αρμόδια, κατά περίπτωση, δασική αρχή για την διαχειριστική διαφάνεια, τη
νομιμότητα και τη σκοπιμότητα των εσόδων και των δαπανών τους. Οι ίδιες Δασικές
Αρχές εγκρίνουν ετησίως τόσο τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους
όσο και τον οικονομικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Οι κυνηγετικές
οργανώσεις είναι, επίσης, υποχρεωμένες να δαπανούν για φιλοπεριβαλλοντικούς
σκοπούς το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων τους, γεγονός το οποίο διασφαλίζεται,
μεταξύ άλλων, και από το διορισμό ενός δημοσίου υπαλλήλου ως ταμία. Η εφαρμογή
των παραπάνω εξασφαλίζει την αποδοτική διαχείριση των εσόδων των κυνηγετικών
οργανώσεων και δεν απαιτείται οποιαδήποτε τροποποίηση της υφιστάμενης
κατάστασης
ΕΡΩΤΗΜΑ
Θεωρείτε ότι εκπληρώνεται ο σκοπός των τελών για τη θήρα: Αν όχι, ποιες
εναλλακτικές προτάσεις για την αποδοτικότερη διαχείριση των εσόδων από το κυνήγι
προτείνετε;
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Οι Δασικές Αρχές είναι οι πλέον αρμόδιες για τη διαχείριση του συνόλου των εσόδων
του κράτους που προκύπτουν από τα τέλη έκδοσης αδειών θήρας υπέρ δημοσίου,
αποκλειστικά για φιλοθηραματικούς σκοπούς. Δυστυχώς το κράτος δεν δίνει τη
δυνατότητα στις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες να επιτελέσουν τον συγκεκριμένο ρόλο
τους διοχετεύοντας μεγάλο τμήμα αυτού του πόρου σε διάφορους κωδικούς άσχετους
με τη δραστηριότητα της θήρας. Σε αντίθεση οι κυνηγετικές οργανώσεις διαθέτουν το
μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων τους σε φιλοθηραματικά έργα.

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ
Θηροφύλαξη και ο έλεγχος της λαθροθηρίας (ιδιωτικοί φύλακες θήρας,
κυνηγετική παραβατικότητα κ.λπ.)
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
1) Θεωρείτε ότι η θηροφύλαξη πρέπει αν είναι καθήκον αποκλειστικά των κρατικών
οργάνων; Αιτιολογείστε.
2) Θεωρείτε ότι η θηροφύλαξη είναι επαρκής όπως ασκείται σήμερα σε σχέση με το
προστατευτέο αντικείμενο και την περιοχή φύλαξης; Αιτιολογείστε.
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3) Τι προτείνετε για την αποτελεσματικώτερη προστασία της άγριας πανίδας;
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
- Η θηροφύλαξη αποτελεί ένα από τα πολλά καθήκοντα των υπαλλήλων της
Δασικής Υπηρεσίας. Δυστυχώς η έλλειψη πολιτικής βούλησης και οικονομικών
πόρων αποδυνάμωσαν τις Δασικές Υπηρεσίες, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο
και σε μέσα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιτελέσει, μεταξύ άλλων, και το
έργο της θηροφύλαξης. Ο Νόμος δίνει το δικαίωμα στις κυνηγετικές οργανώσεις
να απασχολούν φύλακες θήρας με αποκλειστικό ρόλο τη θηροφύλαξη, οι οποίοι
σε αγαστή συνεργασία με τους υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών αυξάνουν
την αποτελεσματικότητα στην πρόληψη και πάταξη των σχετικών με τη
δραστηριότητα της θήρας παράνομων ενεργειών.
-

Η θηροφύλαξη όπως και κάθε μορφής φύλαξη μπορεί να βελτιωθεί με την
πρόσληψη φυλάκων, με την απόκτηση κατάλληλων μέσων και με την ενημέρωση,
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Δυστυχώς δεν υπάρχει κοινωνία
στον κόσμο στην οποία να μην συμβαίνουν παράνομες πράξεις όσο εντατική και
αποτελεσματική να είναι ή φύλαξη που ασκείται. Σύμφωνα με τα σημερινά
δεδομένα και σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν η συμμετοχή περισσοτέρων
και κατάλληλα εκπαιδευμένων και εξοπλισμένων φυλάκων θήρας
των
κυνηγετικών οργανώσεων, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες,
οδήγησε στον περιορισμό των, σχετικών με τη δραστηριότητα της θήρας,
παράνομων ενεργειών. Προτείνεται η ενδυνάμωση του ρόλου των φυλάκων
θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.

-

Η ενίσχυση του ρόλου των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των κυνηγετικών
οργανώσεων και η στελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών με εκπαιδευμένους, σε
θέματα θηρευτικής δραστηριότητας, και εξοπλισμένους δασοφύλακες θα
βοηθήσουν στον περαιτέρω περιορισμό της λαθροθήρας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΙΡΤΣΑΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής
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