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Προτάσεις για την διαμόρφωση του Εθνικού Πλαισίου για το κυνήγι.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Επισημαίνεται ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το κυνήγι είναι εν γένει
άρτιο και σωστά δομημένο.



Κατά συνέπεια αποτελεί καλή βάση ώστε με μικρές και στοχευμένες παρεμβάσεις
να βελτιστοποιηθεί.



Όλες οι παρεμβάσεις που θα επιχειρηθούν θα πρέπει να είναι απόρροια
επιστημονικών μελετών και όχι προϊόν προκατάληψης.

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση Ζωνών Εκγύμνασης Σκύλων (ΖΕΣ)»
Η συγκεκριμένη παρέμβαση εστιάζει στην ορθότητα ή μη της ύπαρξης των ειδικά
χωροθετημένων Ζωνών Εκγύμνασης Σκύλων (ΖΕΣ) που καθορίζονται βάση του νόμου
2637/1998. Πιο συγκεκριμένα από την παρ. 4 του άρθ. 57 (Φ.Ε.Κ. 200/Α/27-08-98) ορίζεται
οτι: «επιτρέπεται καθ΄ όλο το έτος η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων που συνοδεύονται
από κυνηγούς ή κυναγωγούς χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο σε περιορισμένες εκτάσεις,
που καθορίζονται από την οικεία Δασική Αρχή» και με την εγκύκλιο της αρμόδιας Δ/νσης
Αισθητικών Δασών-Δρυμών & Θήρας (Αριθμ Πρωτ. 105190/5421/2001) καθορίζονται τα
κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τον καθορισμό των ΖΕΣ.
Η αλλαγή του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου επιβάλλεται λόγω των εξής
διαπιστώσεων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του τα τελευταία περίπου 17 έτη.
1. Η μοναδική επιστημονική έρευνα που εκπονήθηκε ποτέ πάνω στο συγκεκριμένο
θέμα, αναγνωρίζει οτι «… ο περιορισμός της εκγύμνασης στις ΖΕΣ, σύμφωνα με το
Νόμο 2637/1998, δεν αποτελεί τη σοφότερη επιλογή1».
2. Από την ισχύουσα νομοθεσία προκύπτει το έξης οξύμωρο ότι, ο κυνηγός που δε
φέρει όπλο και είναι με τα σκυλιά του εκτός ΖΕΣ κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής
περιόδου σε νόμιμη για τη θήρα περιοχή, θεωρείται ότι κάνει εκγύμναση εκτός ΖΕΣ
και πρέπει να μηνυθεί, ενώ αν έχει και το όπλο μαζί του, είναι νόμιμος. Δηλαδή
επιτρέπεται η θήρα, αλλά δεν επιτρέπεται η εκγύμναση. Οι επιπτώσεις για τον
κυνηγό, εάν καταδικαστεί, είναι η στέρηση της δυνατότητας έκδοσης άδεια θήρας
για δύο έτη (απόφαση μη εφέσιμη).

3. Κατά την διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων των Κυνηγετικών Συλλόγων προκύπτει
σχεδόν πάντοτε ως θέμα διένεξης η απαίτηση για:
➢ μεταβολή των γεωγραφικών ορίων των ΖΕΣ
➢ κατάργηση τους
➢ ανά τακτά χρονικά διαστήματα επανασχεδιασμός τους
Ως κύριος λόγος προβολής αυτού του αιτήματος από τα μέλη των Κυνηγετικών
Συλλόγων είναι η επιπτώσεις στον αριθμό των θηραμάτων που εμπειρικά
αντιλαμβάνονται και αποδίδεται στην πίεση που ασκείται στα θηράματα από την
εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων κατά την διάρκεια της αναπαραγωγικής
περιόδου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. H εκγύμναση των κυνηγόσκυλων επιτρέπεται από το Δασικό Κώδικα (Ν. 86/1969),
καθώς αναγνώρισε ο Νομοθέτης την αναγκαιότητά της.
2. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων καθ’ όλο το έτος και σε συγκεκριμένες
περιοχές σχετικά μικρού εμβαδού ασκεί πίεση στην άγρια πανίδα που οι
επιπτώσεις της είναι επιστημονικά και εμπειρικά αντιληπτές.
3. Το έργο της θηροφύλαξης των συγκεκριμένων περιοχών είναι εξαιρετικά δύσκολο,
χρονοβόρο και κοστοβόρο. Στην ουσία λειτουργεί επιβαρυντικά ως προς το κύριο
μέλημα της θηροφυλακής που είναι η πάταξη της λαθροθηρίας ιδιαίτερα κατά τους
κρίσιμους μήνες της αναπαραγωγής .
4. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα επιστημονική εργασία «… ενδέχεται όμως να
υπάρχουν και θετικές επιδράσεις (από την εκγύμναση των σκύλων), όπως η
μάθηση των θηραμάτων να διαφεύγουν αποτελεσματικότερα από τους κυνηγούς
κατά την κυνηγετική περίοδο».

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ο συγκερασμός όλων αυτών των παραμέτρων οδηγεί στην ανάγκη εύρεσης μιας λύσης που
➢ Θα δίνει την δυνατότητα εκπαίδευσης των κυνηγετικών σκύλων πριν την έναρξη της
κυνηγετικής περιόδου
➢ Θα σέβεται την αναπαραγωγική περίοδο της άγριας πανίδας
➢ Δεν θα επιβαρύνει αναίτια το ήδη βεβαρυμμένο έργο της θηροφυλακής

➢ Δεν θα ασκεί υπερβολική πίεση σε συγκεκριμένες περιοχές με αποτέλεσμα την
σταδιακή υποβάθμισή τους
➢ Θα επιτρέπει στα θηράματα να αναπτύσσουν αποτελεσματικότερες μεθόδους
διαφυγής και να εγκλιματίζονται στις νέες συνθήκες πριν την επίσημη έναρξη της
κυνηγετικής περιόδου, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης
τους

Προτείνεται
1. Η μερική εφαρμογή του νόμου όπως διατυπωνόταν αρχικά στο άρθρο 255 του
Δασικού Κώδικα, παρ. 10, δηλαδή «να επιτρέπεται η εκγύμναση των κυνών δεικτών
και ερευνητών, που συνοδεύονται από τους κυνηγούς ή τους κυναγωγούς, που δεν
φέρουν κυνηγετικό όπλο, ένα μήνα πριν από την έναρξη της κυνηγετικής
περιόδου σε όλες τις επιτρεπόμενες για θήρα περιοχές».
2. Θα προβλέπεται ειδική μέριμνα για τους επαγγελματίες κυνοτρόφους κυναγωγούς καθότι η συστηματική εκπαίδευση σκύλων άπτεται του βιοπορισμού
τους.
3. Κατ΄εξαίρεση
ικανοτήτων.
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1. Παρατήρηση
➢ Η αναφορά στην εργασία με τίτλο «ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ;Η
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ» των κυρίων
Σώκου Χ. , Παπασπυρόπουλου K., Μπίρτσας Π. γίνεται με πρόθεση την
γνωστοποίηση της ύπαρξής της στους συντάκτες του Εθνικού Πλαισίου για το
κυνήγι .

➢ Η χρήση αποσπασμάτων της εργασίας αυτής δεν έγινε σε γνώση των συντακτών
της.
➢ Οι προτάσεις που διατυπώνονται από τον συντάκτη της παρούσας επιστολής είναι
προσωπικές και επ’ ουδενί δεν προκύπτουν από την συγκεκριμένη επιστημονική
εργασία.

