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Αθήνα, 9Μαΐου 2016
Προς: τον συντονιστή της Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για το Κυνήγι κ. Ντινόκα
Συμβολή της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας στον εθνικό διάλογο για το κυνήγι
Η διατύπωση των θέσεων της ΕΖΕ βασίζεται στις παρακάτω αρχές






Ο όρος κυνήγι περιγράφει ένα πολυσύνθετο αντικείμενο, με διαστάσεις
περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές, θεσμικές και πολιτικές οι οποίες
είναι αλληλένδετες.
Το κυνήγι αφορά στην εκμετάλλευση ενός δημόσιου πόρου. Άρα κάθε
πρόταση οφείλει να έχει ως πρωταρχικό κριτήριο τη διαφύλαξη του
δημόσιου συμφέροντος. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με Συμβούλιο της
Επικρατείας, πρώτο τη τάξει κριτήριο δημοσίου συμφέροντος αποτελεί η
διαφύλαξη του περιβάλλοντος.
Κάθε απόφαση πρέπει να εδράζεται σε αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα.

Στηριγμένοι στις παραπάνω αρχές καταθέτουμε τρείς ενότητες προτάσεων που
(λόγω και της πρώτης αρχής) έχουν επιπτώσεις και στους τέσσερεις άξονες που
έχουν οριστεί από το Υπουργείο.

1. Έρευνες – Καταγραφές
Μέχρι σήμερα δεν έχουμε αξιόπιστες και συνεκτικές χρονοσειρές δεδομένων. Αυτό
αποτέλεσε διαχρονικά βασικό στοιχείο ασυμφωνιών - συγκρούσεων μεταξύ των
ενδιαφερομένων μερών (π.χ. κυνηγοί και περιβαλλοντικές οργανώσεις) αστοχιών
στη διαχείριση, και σπατάλης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Ταυτόχρονα
αποτέλεσε και δικαιολογία για την εφαρμογή αποσπασματικών και λανθασμένων
πρακτικών.
Η διαμόρφωση χρονοσειρών απαιτεί κεντρικό σχεδιασμό και εφαρμογή, και
συνέχεια στο χρόνο. Σημειώνουμε, εμφατικά, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική ή πιο
σύντομος δρόμος για την απόκτηση αξιόπιστων δεδομένων. Ο Εθνικός Διάλογος
αποτελεί σοβαρή αφορμή να θέσουμε τις βάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση,
σύμφωνα εξάλλου και με τη διεθνή εμπειρία.
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Προτείνουμε συνεπώς το σχεδιασμό και εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου για τη
διαμόρφωση χρονοσειρών δεδομένων που θα συλλέγονται και θα αναλύονται με
σαφώς προσδιορισμένες μεθόδους και αντίστοιχα πρωτόκολλα.
Μια τέτοια συλλογή δεδομένων μπορεί να είναι χρηστική και αξιοποιήσιμη (να
προσδιορίζει δηλαδή ποια είδη, πότε, πού και σε ποιες ποσότητες επιτρέπεται να
θηρεύονται) υπό τρεις προϋποθέσεις:
1. Να είναι κεντρικά σχεδιασμένη με σαφείς βραχυ-, μέσο- και
μακροπρόθεσμους στόχους με βάση τις προτεραιότητες (στο μέρος που
αφορούν τα θηρεύσιμα είδη) από το ευρύτερο πλαίσιο (αλλά και υπό
σαφείς προβλέψεις) που θέτουν ο ν.3937 και η Εθνική Στρατηγική για την
Βιοποικιλότητα (περιλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων του
πρόσφατου προγράμματος «εποπτείας»).
2. Να συμμετέχουν, στο μέρος που τους αφορά, όλοι οι εμπλεκόμενοι: ΑΕΙ,
Κυνηγετικοί Σύλλογοι, Φορείς Διαχείρισης, σχετικές Περιβαλλοντικές
Οργανώσεις. Κάθε μια από τις ομάδες αυτές μπορεί να συλλέξει άλλου
είδους δεδομένα. Κεντρικά πρέπει να σχεδιαστεί το πώς συλλέγονται και
συνδυάζονται με στόχο τη διαμόρφωση των αναγκαίων χρονοσειρών
3. Να προβλέπεται επαρκής χρηματοδότηση για την απρόσκοπτη τήρηση του
σχεδιασμού στο χρόνο, από το επίπεδο της συλλογής ως το επίπεδο της
επεξεργασίας και της εφαρμογής.

2. Αναθεώρηση – Ομογενοποίηση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων
Περιοχών (ΠΠ)
Αντίστοιχα με την απουσία χρονοσειρών, προβλήματα έχει επιφέρει και η
διαφορική προσέγγιση στον ορισμό ΠΠ από διαφορετικής προέλευσης θεσμικές
προβλέψεις. Συγκεκριμένα, ο ορισμός και θεσμοθέτηση των Καταφυγίων Άγριας
Ζωής (ΚΑΖ) γίνεται ωσάν να μην υπάρχουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τους
οικοτόπους και τα πουλιά και οι αντίστοιχοι ελληνικοί νόμοι που τις εφαρμόζουν
(και αντιστρόφως).
Υπάρχει προφανής ανάγκη εξορθολογισμού των δυο προσεγγίσεων στη λογική της
συμπληρωματικότητας και της εξοικονόμησης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού
αλλά και στην κατεύθυνση της συμπλήρωσης, αναβάθμισης και βελτιστοποίησης
του εθνικού σχεδιασμού.
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Βασικό στοιχείο που θα πρέπει να αξιοποιηθεί αποτελεί η ευελιξία της περί των ΚΑΖ
νομοθεσίας που περιλαμβάνει την έγκριση – θεσμοθέτησή τους σε επίπεδο
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3. Φύλαξη –Άδειες - Πόροι
Φυσική απόρροια της δεύτερης αρχής που αναφέρθηκε, είναι και η ανάγκη
δημόσιος φορέας να ασκεί τη φύλαξη και να έχει την ευθύνη της έκδοσης αδειών
θήρας. Η κατεύθυνση αυτή αίρει σειρά θεσμικών προβλημάτων που φτάνουν και το
συνταγματικό επίπεδο. Επιπλέον δημιουργεί έναν πάγιο πόρο για τη
χρηματοδότηση των αναγκαίων δράσεων (φύλαξη, έρευνα-καταγραφές)








Οι άδειες θήρας χορηγούνται από τη Δασική Υπηρεσία μετά από εξετάσεις
(κατά το πρότυπο της χορήγησης των αδειών οδήγησης). Ιδανικά η
εξεταστέα ύλη (τουλάχιστον για τις τοπικές και περιφερειακές άδειες) θα
πρέπει να έχει διαφοροποιήσεις περιφερειακού χαρακτήρα, καθώς είναι
προφανείς οι διαφορετικές συνθήκες (είδη, οικοσυστήματα, προστατευταία)
ανά περιφέρεια
Οι άδειες θήρας ανανεώνονται ετησίως από τη Δασική Υπηρεσία
Δημιουργία ψηφιακού μητρώου κυνηγών, συνδεδεμένο με αντίστοιχη βάση
δεδομένων όπου θα καταχωρούνται τυχόν παραβάσεις και ποινές
Η φύλαξη και ο έλεγχος ασκείται από τα Δασαρχεία
Οι υπάρχοντες θηροφύλακες περνούν στα Δασαρχεία ενισχύοντάς τα
Τα έσοδα από τις άδειες θήρας διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες της
φύλαξης (σε πρώτη φάση μέχρι και την ομαλοποίηση των εργασιακών
σχέσεων των θηροφυλάκων, που σε βάθος χρόνου θα πρέπει να περάσουν
σε καθεστώς μονίμου υπαλλήλου) και της διενέργειας ερευνών και
καταγραφών για τη βιοποικιλότητα όπως αυτές περιγράφονται στην πρώτη
παράγραφο.
Για το ΔΣ της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας
ΟΠρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δρ Πέτρος Λυμπεράκης

Δρ Χρήστος Γεωργιάδης
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