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ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΤΙΝΟΚΑ

Συντονιστή Εθνικού διαλόγου για το Κυνήγι

Στα πλαίσια της συμμετοχής μας ( κατόπιν πρόσκλησης από το
Υ.Π.ΕΝ. ) στον Εθνικό διάλογο για το κυνήγι , και σε
απάντηση σχ.e.mail του αρμοδίου συντονιστή για υποβολή
προτάσεων για το εν λόγω θέμα σας καταθέτουμε την άποψη
μας υποβάλλοντας εγγράφως τις κάτωθι
ΑΞΟΝΑΣ IV
Α)Τα βασικά στοιχεία με τα οποία θα καθορίζονται οι
πληθυσμοί των θηρεύσιμων ειδών κατά την άποψη μας θα
πρέπει να είναι οι μελέτες που θα γίνονται από κρατικούς
επιστήμονες, ειδικούς επί των θεμάτων αυτών, με συμμετοχή
στην έρευνα και λήψη των αποφάσεων από τις Κυνηγετικές
Οργανώσεις.
Ακολούθως ένα είδος θα μπορεί να θεωρείται θηρεύσιμο όταν
αποδεδειγμένα ( κατόπιν έρευνας ) υπάρχει επάρκεια
πληθυσμού
Οι ανάλογες έρευνες θα πρέπει να γίνονται από Κρατικούς
επιστήμονες όπως προαναφέραμε με την συμμετοχή των

κυνηγετικών Οργανώσεων είτε πανελλαδικά είτε τοπικά και
θα πρέπει να λαμβάνονται υπ΄όψιν οι ενημερώσεις των κατά
τόπους κυνηγετικών Οργανώσεων προς τις αρμόδιες
Υπηρεσίες για τα ειδικά προβλήματα που παρουσιάζονται όσον
αφορά την επάρκεια των θηραμάτων η άλλων θεμάτων που
αφορούν γενικότερα την πανίδα και χλωρίδα της Πατρίδας
μας.
Ο δε έλεγχος των επιβλαβών θηραμάτων θα πρέπει να γίνεται
ομοίως και να ελέγχεται ο αριθμός αυτών κατά τόπους με την
ενεργή συμμετοχή και πάλι των κυνηγετικών Οργανώσεων.
Β)
- Τα όρια κάρπωσης κατά την άποψη μας όπως και
οι ημέρες εξόδου καθώς και τα κριτήρια προτείνουμε να
παραμείνουν ως έχουν με δυνατότητα αναπροσαρμογής
σύμφωνα πάντα με εμπεριστατωμένες μελέτες από τους
αρμόδιους κρατικούς φορείς.
-Ομοίως προτείνουμε να παραμείνουν ως έχουν και οι ημέρες
εξόδου καθώς και τα κριτήρια αυτών.
Γ) Όσον αφορά τις περιοχές άσκησης της θήρας προτείνουμε
να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με τον Δασικό κώδικα και
να αναπροσαρμόζονται με Υπουργική απόφαση όταν αυτό
απαιτείται λόγω εκτάκτων καταστάσεων.
-Τα αυτό προτείνουμε και για τους χώρους εκγύμνασης
σκύλων σύμφωνα με τον Δασικό κώδικα αλλά με πιστή
εφαρμογή αυτού.
Δ) Για τα κριτήρια καθορισμού των ΚΑΖ προτείνουμε την
ριζική αλλαγή του τρόπου σκέψεως και εφαρμογής αυτών.
-Προτείνουμε να γίνεται συνεχής έλεγχος της απόδοσης των
ΚΑΖ από τους Δασικούς φορείς σε συνεργασία πάντα με τις
Κυνηγετικές Οργανώσεις και να λαμβάνονται σοβαρά Υπ΄ όψιν
οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις αυτών. Να γίνονται
παρεμβάσεις και διορθώσεις εκεί που χρειάζονται με γνώμονα
πάντα τον αριθμό των θηραμάτων , τις συνθήκες διαβίωσης
αυτών και την καταπολέμηση των επιβλαβών προς αυτά.

Όσον αφορά τις περιοδικές απαγορεύσεις θήρας προτείνουμε
αυτές να γίνονται με Υπουργική απόφαση όπου και όταν
αποδεδειγμένα υπάρχει πρόβλημα.
- Για τα κριτήρια της κυνηγετικής περιόδου στο πλαίσιο ενός
διαχειριστικού σχεδίου άσκησης θήρας προτείνουμε να
γίνονται σύμφωνα με μελέτες ( από τα αρμόδια κρατικά
όργανα) και την συμμετοχή πάντα των Κυνηγετικών
Οργανώσεων .
2) Όσον αφορά την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων για
την άγρια πανίδα προτείνουμε αυτές να γίνονται από τα
αρμόδια κρατικά επιστημονικά όργανα και φορείς πάντα σε
συνεργασία με τις κυνηγετικές οργανώσεις και να εγκρίνονται
από το αρμόδιο Υπουργείο.
3)Για τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές προτείνουμε την
διατήρηση των ήδη υφισταμένων κρατικών με διαφορετικό
όμως τρόπο λειτουργίας των.
- Προτείνουμε τον συνεχή έλεγχο της λειτουργίας αυτών με την
ενεργή συμμετοχή των κυνηγετικών οργανώσεων
- Προτείνουμε τον λεπτομερή έλεγχο της απόδοσης αυτών
όσον αφορά τα θηράματα-τα έσοδα –τα έξοδα την ενδυνάμωση
τους με επανεισαγωγή ειδών – η την κατάργηση αυτών όταν
δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
3) Όσον αφορά τις μελέτες για την άσκηση θήρας προτείνουμε
αυτές να γίνονται όπως προαναφέραμε
- Από Δημόσιους Κρατικούς φορείς σε συνεργασία πάντα με
τις κυνηγετικές Οργανώσεις,
- Να είναι σε πλήρη διάθεση όλων των Ελλήνων πολιτών αυτές
καθώς και τα χρηματικά ποσά που απαιτούνται
- Οι προδιαγραφές να καθορίζονται από το αρμόδιο Υπουργείο
πάντα σε συνεργασία με τις κυνηγετικά οργανώσεις
- Ο τρόπος ανάθεσης αυτών να γίνεται δημόσια και να είναι
στην διάθεση όλων των Ελλήνων πολιτών.

- Η επίβλεψη να μπορεί να γίνεται και από τις κυνηγετικές
οργανώσεις.
- Η τελική θεώρηση να γίνεται από το αρμόδιο Υπουργείο σε
συνεργασία πάντα με οικονομικές Υπηρεσίες και τις
Κυνηγετικές Οργανώσεις.
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