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ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

Εισαγωγή
Η θήρα ή το κυνήγι όπως συχνά αναφέρεται, αν και µπορεί να έχει άµεσες συνέπειες
στην άγρια ζωή, για διάφορους λόγους που δεν είναι του παρόντος να αναλυθούν,
έχει τύχει µέχρι σήµερα, ελάχιστης προσοχής από την Πολιτεία.
Η έλλειψη σχεδιασµού, προτεραιοτήτων αλλά κυρίως η έλλειψη πολιτικής βούλησης
για την εφαρµογή µιας δασικής πολιτικής η οποία βεβαίως θα εµπεριέχει και τη
θηραµατική πολιτική, ικανή να προστατέψει το φυσικό περιβάλλον και την άγρια ζωή
και παράλληλα να ικανοποιήσει τις κοινωνικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις, έχει
οδηγήσει σε απαξίωση και τη θηρευτική δραστηριότητα και έχει δηµιουργήσει κενά,
τα οποία καλύπτονται ενίοτε – ευκαιριακά– από τους ιδιωτικούς φορείς, οικολογικές,
κυνηγετικές οργανώσεις ή Μ.Κ.Ο εκµεταλλευόµενοι την απουσία του κράτους.
Αυτή η προβληµατική κατάσταση όχι µόνον δεν εξασφαλίζει την οµαλή άσκηση της
θήρας και την ουσιαστική προστασία της άγριας ζωής, αλλά συχνά δηµιουργεί και
κοινωνικές εντάσεις και στείρες αντιπαραθέσεις σε κοινωνικό αλλά και δικαστικό
επίπεδο, µεταξύ κυνηγών και οικολόγων, οι οποίοι θα έπρεπε, κάτω από άλλες
συνθήκες, να συνεργάζονται αρµονικά για την επίτευξη πολλών κοινών τους στόχων.
Με την έναρξη του παρόντος Εθνικού ∆ιαλόγου για το κυνήγι παρουσιάζεται
µπροστά µας µια «χρυσή» ευκαιρία προκειµένου να εντοπισθούν οι παθογένειες του
υπάρχοντος συστήµατος και να επανασχεδιασθεί ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο γύρω
από την άσκηση της θήρας στην Ελλάδα, βασισµένο στην βιώσιµη ή αειφορική χρήση
όπως αυτή δίδεται στην Σύµβαση για την Βιοποικιλότητα –ΣΒΠ των βιολογικών
πόρων της χώρας και της άγριας πανίδας, η οποία θα λαµβάνει υπόψη της τόσο τις
σύγχρονες κοινωνικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις, όσο και τις ανάγκες προστασίας
των οικοτόπων και της άγριας ζωής.
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Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη
οι σύγχρονες επιστηµονικές κατακτήσεις γύρω από το θέµα αυτό, το υπάρχον νοµικό
πλαίσιο και η αποκτηθείσα εµπειρία από τη µέχρι σήµερα εφαρµογή του.
Στην κατεύθυνση αυτή οι Έλληνες ∆ασοπόνοι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι, ως ο
κατεξοχήν επιστηµονικός κλάδος ο οποίος έχει επιφορτισθεί µε την εφαρµογή του
υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου για τη θήρα εντός της ∆ασικής Υπηρεσίας, ασφαλώς
και µπορεί µε τις προτάσεις του να συνεισφέρει τα µέγιστα για µια προσεκτική και
ολοκληρωµένη θεώρηση της πολυσχιδούς αυτής δραστηριότητας, η οποία εκτός των
άλλων, αποτελεί αναµφίβολα µια ανθρώπινη δραστηριότητα µε βαθιές
κοινωνικοπολιτιστικές ρίζες, ιδιαίτερα σηµαντικές για τις τοπικές κοινωνίες και
τους ανθρώπους της υπαίθρου.
Στο πλαίσιο αυτού του ∆ιαλόγου για το κυνήγι δε θα πρέπει να παραγνωριστεί αυτή
η διάσταση καθώς και η σηµασία της θήρας ως ένα κίνητρο στις ευρύτερες
κοινωνικές οµάδες για την προστασία των οικοτόπων, η υποβάθµιση των οποίων
αποτελεί τη σηµαντικότερη απειλή για το περιβάλλον σήµερα. Μια σηµασία η οποία
έχει αναγνωριστεί τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο («Έγγραφο κατευθύνσεων για τη
θήρα βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί της διατηρήσεως των
αγρίων πτηνών «Οδηγία για τα πτηνά» - 2008), όσο και σε διεθνές.
Βασική αρχή η οποία θα πρέπει να διέπει την οργάνωση της θήρας στην χώρα
µας είναι η συνταγµατική επιταγή ότι η άγρια πανίδα και τα θηράµατα εν γένει
αποτελούν έναν φυσικό πόρο,τον οποίο οφείλουµε να διαχειριζόµαστε σύµφωνα
µε την αρχή της αειφορίας. Η προστασία και η διαχείρισή του αποτελεί
υποχρέωση της πολιτείας και δεν µπορεί να εκχωρείται σε τρίτους. Την
υποχρέωση αυτή η πολιτεία µπορεί να την ασκήσει αποκλειστικά και µόνο µέσω της
∆ασικής Υπηρεσίας, µιας υπηρεσίας µε καθ’ ύλην αρµοδιότητα τη διαχείριση και
προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία διατηρεί
συγκροτηµένη δοµή – κτιριακό και υλικοτεχνικό εξοπλισµό, έµπειρο προσωπικό και
αποκεντρωµένη περιφερειακή οργάνωση µε καθηµερινή παρουσία σε όλη την έκταση
της χώρας ακόµη και στην τελευταία γωνιά της ελληνικής υπαίθρου.
Με το παρόν υπόµνηµά µας και λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα προαναφέραµε,
καταθέτουµε τις προτάσεις µας µέσα από έναν πραγµατικά καινοτόµο και
ολοκληρωµένο σχεδιασµό για τον εκσυγχρονισµό και την αναµόρφωση του θεσµικού
πλαισίου για την θήρα στην χώρα µας, ο οποίος δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση
να ιδωθεί αποσπασµατικά. Όπως δεν θα πρέπει να ιδωθούν αποσπασµατικά τα
προβλήµατα του εν γένει φυσικού περιβάλλοντος τα οποία ως κατ’ εξοχήν πολιτικά,
απαιτούν για την επίλυσή τους ισχυρή πολιτική βούληση, η οποία θα εξασφαλίσει όχι
µόνο ένα νέο θεσµικό πλαίσιο, αλλά κυρίως την χρηµατοδότηση και την
ικανοποιητική στελέχωση των αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών που θα φροντίσουν για
την εφαρµογή του. Γιατί η εφαρµογή των νόµων στη χώρα µας αποτελεί ένα µείζονος
σηµασίας θέµα, στο οποίο ελάχιστοι έχουν αποδώσει µέχρι σήµερα τη σηµασία που
απαιτείται.
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Α. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο για το κυνήγι αν και ογκωδέστατο, µε πλήθος νόµων,
προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων τα οποία ρυθµίζουν επιµέρους
θέµατα στην εφαρµογή του, θα µπορούσε µε ασφάλεια να χαρακτηρισθεί ως ελλιπές
και αναχρονιστικό ενώ παράλληλα βρίθει αντιφατικών και αλληλεπικαλυπτόµενων
διατάξεων. Σε µια συνοπτική θεώρηση κρίνουµε σκόπιµο να εντοπίσουµε τις
παρακάτω αναγκαίες αλλαγές:

Α1. Η ανάγκη κωδικοποίησης του υπάρχοντος νοµικού
πλαισίου
Μια σειρά από διατάξεις γύρω από τη θήρα που ισχύουν, ψηφίστηκαν πριν από
περίπου 50 χρόνια και ασφαλώς δεν αντικατοπτρίζουν τις σηµερινές ανάγκες και
την σηµερινή πραγµατικότητα. Σχετικές διατάξεις γύρω από τα κυνηγετικά όπλα, την
κατοχή και την χρήση τους έχουν ήδη καταργηθεί από το 1993 (Ν. 2168), καθώς
επίσης και επιµέρους θέµατα όπως τα σχετικά µε την κατοχή των κυνηγετικών
σκύλων καταργήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους µε τις διατάξεις του Ν. 4039/2012
για τα δεσποζόµενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Ο αρχικός νόµος περί θήρας
που κωδικοποιήθηκε µε το έκτο Βιβλίο, από τα άρθρα 251 έως 267 στον ∆ασικό
Κώδικα, Ν.∆. 86/1969, τροποποιήθηκε αρκετές φορές (νόµος 996/71, 177/75,
κτλ) µε τρόπο αποσπασµατικό και πρόχειρο, είτε για να καλύπτονται επιµέρους
ανάγκες που ανέκυπταν, είτε λόγω ανάγκης προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας
στις κοινοτικές οδηγίες. Ειδικά η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
79/409, ευρύτερα γνωστή ως η οδηγία για πτηνά, στην οποία συµπεριλαµβάνονται
εξαιρετικά σηµαντικές ρυθµίσεις για το κυνήγι, αποτέλεσε µια διαρκής και
αποσπασµατική διαδικασία χωρίς αρχή, µέση και τέλος.
Η αρχική δε Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 414985/1985 (Φ.Ε.Κ. Β΄
757/1985) περί «Μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» τροποποιούσε το
∆ασικό Κώδικα, Ν∆ 86/69, στα σηµαντικότερα για τη θήρα άρθρα του
(251,252,254,256,257,258,259,261 264) µε έναν πραγµατικά ευρηµατικό τρόπο,
αφού προέβλεπε ότι από την έναρξη της ισχύος της, οι διατάξεις του νόµου δεν
εφαρµόζονται «κατά το µέρος που αφορούν στην θήρα των πτηνών»… Η εν λόγω
υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε αρκετές φορές µε την πλέον πρόσφατη σε ισχύ
Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/τ.Β/23/2/2012) χωρίς
οι αποσπασµατικές και πρόχειρες προσθήκες να έχουν τέλος. Αυτό έχει συχνά ως
συνέπεια να εµφανίζονται παρόµοιες διατάξεις στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο για το
ίδιο θέµα, όπως συµβαίνει µε την Κ.Υ.Α. µε αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (Φ.Ε.Κ.
Β΄ 1495/2010) περί «Καθορισµού των µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της
άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων…» η οποία ρυθµίζει εν
πολλοίς τα ίδια θέµατα (απαγορευµένα µέσα θήρας, παγίδευση πτηνών κτλ),
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επιβάλλει επιπλέον διοικητικά πρόστιµα για ορισµένες παραβάσεις και ισχύει

παράλληλα µε όλες τις προηγούµενες...
Τέτοιου είδους τροποποιήσεις, κατά την άποψή µας, εγείρουν όχι µόνο νοµικά
ζητήµατα, αφού Υπουργικές Αποφάσεις καταργούν νόµους του Κράτους και µάλιστα
µερικώς, αλλά δηµιουργούν και ένα θεσµικό πλαίσιο µε τεράστια προβλήµατα
εφαρµογής. Χαρακτηριστικό το παράδειγµα της διάταξης του άρθρο 256 του Ν.∆.
86/69 ο οποίος απαγορεύει τη θήρα σε ακτίνα 100 µ. από µεµονωµένες οικίες, µια
απαγόρευση η οποία γίνεται 150 µ. αν θηρεύει κάποιος πτηνά - οπότε εφαρµόζεται η
ρύθµιση της ΚΥΑ που προαναφέραµε.
 ΠΡΟΤΑΣΗ

Καθίσταται αναγκαία, περισσότερο από ποτέ, η αναθεώρηση του νοµικού πλαισίου
σύµφωνα µε τις σύγχρονες ανάγκες και η κωδικοποίηση των διατάξεων περί θήρας
σε έναν ενιαίο νόµο.

Α.2. Η επιβολή διοικητικών προστίµων για τις
παραβάσεις περί θήρας
Αν και υπάρχει πλήθος κυρώσεων και ποινών (κύριων και παρεµπιπτούσων) για τις
παραβάσεις περί θήρας, η αλήθεια είναι ότι πριν φθάσει η υπόθεση στο δικαστήριο
δεν υπάρχουν συνέπειες. Επίσης, η βαρύτητα ορισµένων αδικηµάτων που
διαπράττονται είναι ανακόλουθη των κατασχέσεων και της ποινικής δίωξης που
προβλέπεται.
Σηµειώνεται ότι για όλες τις παραβάσεις της θήρας προβλέπεται η κατάσχεση των
όπλων ή των µέσων µε τα οποία διαπράχθηκε το αδίκηµα, των θηραµάτων και η
υποβολή πρωτοκόλλου µηνύσεως ανάλογα µε το βαθµό τηςπαράβασης, είτε προς τον
αρµόδιο Εισαγγελέα είτε προς τον δηµόσιο κατήγορο (πταισµατικές). Τα ∆ικαστήρια
είναι τα µόνα που αποφασίζουν επί των ποινών, εφόσον βέβαια η υπόθεση φθάσει
στο ακροατήριο. Αυτό συχνά λειτουργεί ανασταλτικά στην εφαρµογή του νόµου σε
παραβάσεις πταισµατικού χαρακτήρα (λ.χ ο κυνηγός δεν φορά πορτοκαλί γιλέκο)
αφού το ελεγκτικό όργανο συχνά διστάζει στην εφαρµογή της προαναφερθείσας
διαδικασίας σε τέτοιες παραβάσεις.
 ΠΡΟΤΑΣΗ

Η θέσπιση συστήµατος επιβολής χρηµατικών προστίµων και η κλιµάκωση τους
ανάλογα µε την βαρύτητα της παράβασης.
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Α.3. Οι παραβάσεις περί θήρας και τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης
Γενικά, στη χώρα µας, ισχύουν αυστηροί περιορισµοί τόσο ως προς τα επιτρεπόµενα
µέσα θήρας όσο και ως προς τα επιτρεπόµενα προς θήρευση είδη. Με την πάροδο
του χρόνου και την διαρκώς αυξανόµενη χρήση και εξέλιξη των σύγχρονων
τεχνολογικών µέσων, παρατηρείται η εµφάνιση «συµπεριφορών» οι οποίες
χαρακτηρίζονται ως παραβατικές. Ο έλεγχος τους επί του πρακτέου είναι πολύ
δύσκολος και εποµένως και η επιβολή της οποιασδήποτε ποινής (π.χ. εµπορία
άγριων πτηνών ή ηλεκτρονικών ηχοµιµητικών συσκευών για την προσέλκυση
πτερωτών θηραµάτων ή η έκθεση σε κοινή θέα νεκρών θηραµάτων κ.α.). Απαιτείται
οπωσδήποτε εκσυγχρονισµός του ισχύοντος νοµικού πλαισίου, το οποίο θα
περιλαµβάνει ποινικοποιητικές διατάξεις για την χρήση των µέσων κοινωνικής
δικτύωσης.
 ΠΡΟΤΑΣΗ

Θεσµοθέτηση ειδικών διατάξεων για την ποινική δίωξη όσων διαφηµίζουν ή
εµπορεύονται απαγορευµένα µέσα θήρας µέσω του διαδικτύου.

Α.4. Χώροι εκγύµνασης κυνηγετικών σκύλων
Με το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, νόµος 2637/98 και τη σχετική εγκύκλιο του
Υπουργείου, παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού, από την ∆ασική Υπηρεσία,
περιορισµένων χώρων εκγύµανσης των κυνηγετικών σκύλων σε όλη την Επικράτεια.
Στους χώρους αυτούς επιτρέπεται η εκγύµναση των σκύλων όλο το έτος. Το
γεγονός αυτό θέτει σε κίνδυνο την αναπαραγωγή των θηρεύσιµων και µη ειδών και
σίγουρα δεν συνάδει µε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας
ζωής. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόµη περισσότερο στις περιαστικές περιοχές,
όπου παρατηρείται συνωστισµός κυνηγών και σκύλων.
 ΠΡΟΤΑΣΗ

Να επαναπροσδιορισθεί το νοµικό πλαίσιο προς την κατεύθυνση του καθορισµού
περισσότερων και µεγαλυτέρων εκτάσεων, µε ανάλογα κριτήρια όπως η ζήτηση, η
εγγύτητα σε αστικά κέντρα, κ.τ.λ.). Επί του πλαισίου αυτού θα πρέπει να υπάρξει και
µέριµνα περί απαγόρευσης της εκγύµνασης κατά τους πλέον κρίσιµους µήνες της
αναπαραγωγικής περιόδου, ιδιαίτερα µεταξύ του χρονικού διαστήµατος ΑπριλίουΜαΐου.

Α.5.Τα καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ)
Με τις διατάξεις του Ν.2637/98, τα υπάρχοντα καταφύγια θηραµάτων
µετονοµάσθηκαν οριζόντια και σε όλη την χώρα ως καταφύγια άγριας ζωής (ΚΑΖ).
Σκοπός ίδρυσής τους πλέον είναι η προστασία ιδιαίτερα σηµαντικών τόπων για την
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κάθε είδους άγρια ζωή (βλ Ν.3937/11) και παύει να είναι η προστασία και η
ανάπτυξητων θηραµάτων, αποσυνδέοντας τον από τον βασικό στόχο που είναι η
αύξηση των θηραµατικών πληθυσµών.
Έτσι, δηµιουργήθηκε αµέσως ένα αρκετά µεγάλο δίκτυο προστατευόµενων περιοχών,
ο αριθµός των οποίων ανέρχεται στις 610 περίπου, εντός των οποίων απαγορεύεται
µια σειρά από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η θήρα, η καταστροφή της
βλάστησης, η αµµοληψία, η ένταξη σε ρυµοτοµικό κ.τ.λ. ∆ηµιουργήθηκε έτσι ένα
δυσαναπλήρωτο κενό στην ανάγκη απαγορευµένων για το κυνήγι τόπων, οι οποίοι
ενδεχοµένως θα εναλλάσσονται περιοδικά και θα στοχεύουν στην προστασία και την
ανάπτυξη των θηραµάτων καθώς και των ευκαιριών θήρας στην περιµετρική τους
ζώνη.
Η σηµασία των Κ.Α.Ζ. έγινε ευρύτερα αντιληπτή και έτσι έτυχαν άµεσα ουσιαστικής
προστασίας από τις δασικές υπηρεσίες παρά τις γενικότερες λειτουργικές τους
αδυναµίες. Η επίδραση τους στην προστασία των οικοτόπων και της άγριας ζωής
γενικά κρίνεται ως θετική. Σηµειώνεται ότι παρόλο που σε πολλές περιοχές
ξεκίνησε η αναθεώρηση των ορίων των ΚΑΖ καθώς και της σκοπιµότητάς τους,
εντούτοις δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Στις περιπτώσεις δε, που η έκταση των Κ.Α.Ζ. δεν επαρκεί για την αποτελεσµατική
προστασία των θηραµάτων, είναι αναγκαία η επέκταση των ορίων τους.
 ΠΡΟΤΑΣΗ

1. Επαν- έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησής τους και επανα- καθορισµός των
ορίων τους σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις - ανάγκες.
2. Επαναφορά του θεσµού των καταφυγίων θηραµάτων, οµοιόµορφα
κατανεµηµένων - απαγορευµένων στη θήρα περιοχών.
3. Υποχρέωση σύνταξης διαχειριστικού σχεδίου για κάθε ΚΑΖ, το οποίο θα
περιλαµβάνει ουσιαστικές διαχειριστικές παρεµβάσεις και δράσεις
βελτίωσης βιοτόπου.
4. Θεσµοθέτηση δυνατότητας ευέλικτων απαγορεύσεων, όπως κυκλοφορίας
οχηµάτων, µε απόφαση του ∆ασάρχη.

Α.6.Εκτροφή και απελευθέρωση θηραµάτων
Η εκτροφή και απελευθέρωση θηραµάτων αποτελεί µια δραστηριότητα συνήθη των
κυνηγετικών οργανώσεων. Παρά τις προσπάθειες του Υπουργείου, µε την
θεσµοθέτηση νοµικών διατάξεων κι εγκυκλίων διαταγών, αυτή (εκτροφή –
απελευθέρωση) γίνεται κατά κανόνα αποσπασµατικά και µη ορθολογικά για
διάφορους λόγους, µε αποτέλεσµα τη σπατάλη χρηµάτων ενώ παράλληλα τίθεται σε
κίνδυνο η υγεία των ιθαγενών πληθυσµών των θηραµάτων. Αποτελεί δε, µια
ενέργεια αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας, η οποία όταν δεν εντάσσεται στο πλαίσιο
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µιας σειράς άλλων διαχειριστικών µέτρων (έλεγχος αρπακτικότητας, βελτιώσεις
βιοτόπου, ρύθµιση κυνηγετικής πίεσης κτλ) είναι καταδικασµένη σε αποτυχία.
 ΠΡΟΤΑΣΗ

Σταδιακή κατάργηση αυτών των δράσεων των ΚΟ και την κατ’εξαίρεση
πραγµατοποίησή τους µόνον σε συνεργασία µε τις δασικές αρχές και κάτω από
αυστηρές προϋποθέσεις.

Α.7. Ταµείο για τη φύση και τη θήρα, θεσµοθέτηση
πλαισίου έργωνανάπτυξης της θήρας, βελτίωσης των
βιοτόπων και αύξησης της βιοποικιλότητας
Ενώ σε διεθνές επίπεδο οι βελτιώσεις βιοτόπων και µια σειρά από µέτρα
εφαρµόζονται ευρύτατα και έχουν αποδείξει την αποτελεσµατικότητά τους και την
σηµασία τους στη βελτίωση της βιοποικιλότητας, στην Ελλάδα δεν υπάρχει το
αναγκαίο θεσµικό πλαίσιο, ούτε η απαραίτητη χρηµατοδότηση για να ενισχυθούν
τέτοιου είδους δράσεις ώστε να πραγµατοποιηθούν από τις δασικές αρχές σε
συνεργασία µε τους κοινωνικούς φορείς και τις κυνηγετικές οργανώσεις.
 ΠΡΟΤΑΣΗ

1. Θεσµοθέτηση αναγκαίου νοµοθετικού πλαισίου για την ευρύτερη συνεργασία
δασικών αρχών, αγροτών και κυνηγετικών οργανώσεων για την
πραγµατοποίηση και την χρηµατοδότηση των αναγκαίων δράσεων για την
θήρα και τη βιοποικιλότητα.
2. Ίδρυση ενός νέου Ταµείου, ικανά στελεχωµένου και µε επαρκή
χρηµατοδότηση, αποκλειστικά για την άγρια ζωή (ίσως στα πρότυπα του
πρώην ταµείου θήρας). Τα έσοδα θα προέρχονται από τη θήρα, θα
διανέµονται στις δασικές υπηρεσίες, αναλογικά µε την κυνηγετική πίεση της
κάθε περιοχής, µε σκοπό την πραγµατοποίηση, µέσω απλών διαδικασιών,
έργων βελτίωσης βιοτόπων, πινακίδες σήµανσης κ.α.

Α.8.Η εκπαίδευση των κυνηγών
Με το ισχύον νοµικό πλαίσιο δεν καθορίζεται καθόλου το θέµα της
εκπαίδευσης των κυνηγών (αναγνώριση των θηρεύσιµων ειδών, ασφαλής
όπλων κ.λ.π.). Ως ελλιπείς κρίνονται και οι σχετικές ρυθµίσεις για την
λειτουργία χώρων εκπαίδευσης των κυνηγών και σκοπευτηρίων
κυνηγετικούς συλλόγους.

πρακτικής
χρήση των
ίδρυση και
από τους

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, η έκδοση - κατοχή νέας άδειας
θήρας απαιτεί κατά βάση την ολοκλήρωση µιας γραφειοκρατικής και θεωρητικής
διαδικασίας εξετάσεων µερικών λεπτών της ώρας. Για τους ήδη κατέχοντες άδεια
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θήρας, για την θεώρησή της, δεν απαιτείται παρά µόνο η καταβολή του σχετικού
αντιτίµου.
Επί του πρακτέου, υπάρχουν πολλοί κυνηγοί οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει
κανενός είδους σεµινάρια για ποικίλα θέµατα που άπτονται του ενδιαφέροντος της
θήρας. Συνέπεια αυτού είναι η θήρα να ασκείται σήµερα από άτοµα πληµµελώς
εκπαιδευµένα, µε αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, να συµβαίνουν κάθε κυνηγετική
περίοδο δεκάδες ατυχήµατα κυνηγών, συχνά θανατηφόρα, µε τραγικά αποτελέσµατα
για τα θύµατα και τις οικογένειές τους.
 ΠΡΟΤΑΣΗ

Θεσµοθέτηση νέων κανόνων - νόµου για την απόκτηση της άδειας θήρας και
συστήµατος εκπαίδευσης όλων των κυνηγών, τόσο των νέων όσο και των παλαιών,
το οποίο θα προβλέπει :
• Βεβαιώσεις για την ασφαλή χρήση του όπλου από σκοπευτικούς ή άλλους
πιστοποιηµένους συλλόγους.
• Βεβαιώσεις για την ορθή κατάρτιση των κυνηγών µέσω υποχρεωτικών
σεµιναρίων που θα διοργανώνουν σωµατεία και σύλλογοι (κυνηγετικά, ΜΚΟ
κ.α.).
• Θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, οι οποίες θα διενεργούνται από τις
αρµόδιες ∆ασικές Αρχές σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους.
• ∆ηµιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρµας µε τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών
(Η/Υ) .
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι απαραίτητη :
• Η δηµιουργία των κατάλληλων εκπαιδευτικών χώρων των κυνηγών και
σκοπευτηρίων καθώς και η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και
λειτουργίας τους από τις ενδιαφερόµενες οµάδες πολιτών. Τέτοιοι χώροι
ήδη λειτουργούν επιτυχώς σε άλλες χώρες, π.χ. Γαλλία.
• Εφόσον εξασφαλισθούν τα παραπάνω, και στα πλαίσιο υλοποίησης του
παρόντος, θα µπορούσε να επιτραπεί και η χρήση ραβδωτού κυνηγετικού
όπλου στην Ελλάδα για το κυνήγι µεγάλων θηραµάτων, πρακτική η οποία
κρίνεται ως ενδεδειγµένη για την αποφυγή άσκοπων τραυµατισµών και
απωλειών πολύτιµων θηραµάτων.

Α.9. Ως προς την διαδικασία έκδοσης της άδειας
θήρας
Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο µε το οποίο καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και η διαδικασία έκδοσηςτης άδειας θήρας,µόνο ως αναχρονιστικό και δαιδαλώδες θα
µπορούσε να χαρακτηρισθεί. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά γραφειοκρατική (πλήθος
πληρωµών, απαίτηση πολλών εργατοωρών κ.λ.π.). Εκτός αυτών, στην διαδικασία
έκδοσης της κυνηγετικής αδείας υπεισέρχονται εκτός των δασικών διατάξεων, δύο
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ακόµη νόµοι, ο νόµος 2168/93περί όπλων και ο Ν. 4239/12 περί αδέσποτων και
δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς, µε τους οποίους τίθενται επιπλέον προϋποθέσεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για την έκδοση µίας µόνον άδειας θήρας προβλέπεται η
καταβολή τριών τουλάχιστον χρηµατικών ποσών σε διαφορετικούς αποδέκτες,
δηµόσια τέλη (Τράπεζα της Ελλάδος), τέλη χαρτοσήµου σε δηµόσιο ταµείο (Εφορία),
συνδροµή σε κυνηγετικές οργανώσεις (Τράπεζα), ενώ άλλου είδους προϋποθέσεις
όπως η υποχρέωση κατοχής εν ισχύ άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου (ΑΚΚΟ) ή η
µη καταδίκη του κυνηγού για παράβαση του νόµου περί θήρας, επιχειρείται να
καλυφθεί µε την προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης, πρακτική, η οποία φυσικά δεν
εξασφαλίζει την ασφάλεια και εγκυρότητα της όλης διαδικασίας.
Σύµφωνα µε την πάγια Νοµολογία του Ανώτατου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου (Σ.τ.Ε.)
έχει κριθεί ως αντισυνταγµατική η καταβολή της ετήσιας συνδροµής των
κυνηγετικών οργανώσεων µε τα δικαιολογητικά έκδοσης των αδειών θήρας.
Εποµένως επιβάλλεται αυτά να αποσυνδεθούν µεταξύ τους.
Επιπρόσθετα, κατά την έκδοση της αδείας θήρας, προβλήµατα δηµιουργεί η
προϋπόθεση επίδειξης ενηµερωµένου βιβλιαρίου υγείας και του πιστοποιητικού
ηλεκτρονικής σήµανσης των κυνηγετικών σκύλων από κυνηγούς που κατέχουν
κυνηγετικά σκυλιά. Αυτό δεν είναι εφικτό για διάφορους λόγους.
 ΠΡΟΤΑΣΗ

Απλοποίηση και εκσυγχρονισµός της διαδικασίας, µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων
(καταβολή των απαραίτητων χρηµατικών ποσών µέσω της τεχνολογίας eπαράβολου) και ειδικότερα:
1. ∆ηµιουργία πανελλαδικής Βάσης ∆εδοµένων Κυνηγών (Β.∆.Κ.).
Η βάση θα τηρείται µε ευθύνη της σχετικής ∆/νσης του Υπουργείου. Η
ενηµέρωσή της θα γίνεται διαδικτυακά από εξουσιοδοτηµένο-εκπαιδευµένο
προσωπικό των ∆ασαρχείων. Αλλαγές θα γίνονται όταν ένα άτοµο αποκτά
(µε εξετάσεις) ή χάνει (τιµωρία, όριο ηλικίας κλπ) την ιδιότητα του
δικαιούχου – κατόχου άδειας θήρας (Μητρώο).
2. ∆ιασύνδεση της προαναφερόµενης κοινής βάσης δεδοµένων µέσω δικτύου µε
άλλες συναρµόδιες Υπηρεσίες (Τµήµατα Ασφαλείας – Ποινικού µητρώου –
Κτηνιάτρων για την ηλεκτρονική σήµανση σκύλων) προκειµένου τα στοιχεία
της να ενηµερώνονται τακτικά.
3. Πιστοποίηση ικανοτήτων κυνηγών ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και
αναθεώρηση τους ως προς τις αναγκαίες προϋποθέσεις (π.χ. όριο ηλικίας
πάνω από το οποίο θα υποβάλλονται επιπρόσθετες ιατρικές βεβαιώσεις).
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Α.10. Ο θεσµός των Ελεγχόµενων Κυνηγετικών
Περιοχών
Ο θεσµός των ελεγχόµενων κυνηγετικών περιοχών µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά
τόσο στην ανάπτυξη των θηραµάτων και της άγριας ζωής όσο και στην ικανοποίηση
των απαιτήσεων πολλών κυνηγών. Αν και έχουν συχνά κατηγορηθεί οι σήµερα
λειτουργούσες Ε.Κ.Π., είναι γεγονός ότι η περιστασιακά κακή παροχή των υπηρεσιών
τους είναι συνδεδεµένη περισσότερο µε την ελλιπή χρηµατοδότηση και την
υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών, που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία τους.
 ΠΡΟΤΑΣΗ

Θεσµοθέτηση διατάξεων για:
1. Την διευκόλυνση σύστασης εταιρειών ειδικού σκοπού στις οποίες δύνανται
να συµµετέχουν το δηµόσιο, ιδιώτες και οι κυνηγετικές οργανώσεις, οι
οποίες θα είναι υπεύθυνες για την λειτουργία τους,
2. Τον εκσυγχρονισµό των κανονισµών λειτουργίας των ΕΚΠ, µε τη µεταφορά,
όπου είναι εφικτό, προτύπων από άλλες χώρες,
3. Την επαρκή στελέχωση των Ε.Κ.Π µε κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό
και την χρηµατοδότηση για την λειτουργία τους ή ενδεχοµένως
αυτοχρηµατοδότησή τους µε νέες επιχειρηµατικές µεθόδους.

Α.11. Περί της καταγραφής της κυνηγετικής
κάρπωσης και της συλλογής επιστηµονικών στοιχείων
Η άσκηση της θήρας στο πλαίσιο της επιστήµης και ο έλεγχος της τήρησης της
αρχής της αειφορίας στην εν λόγω κάρπωση προϋποθέτει τη συλλογή στοιχείων και
τη σύνταξη επιστηµονικών µελετών (αν και µη δόκιµος ο όρος, ονοµάζονται ως
Σχέδια ∆ιαχείρισης για τη θήρα), αλλά και την εφαρµογή προγραµµάτων
υποχρεωτικής καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης µέσα από ειδικά σχεδιασµένο
έντυπο και µεθοδολογία. Τα προγράµµατα αυτά εφαρµόζονται διεθνώς και
προσφέρουν ένα πλούτο πληροφοριών για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για
τη θήρα και τις επιπτώσεις της στους θηραµατικούς πληθυσµούς. Η ακολουθούµενη
µεθοδολογία µπορεί εύκολα να καθορισθεί µέσα από τα παραδείγµατα που
ακολουθούν άλλες θηραµατικά προηγµένες χώρες ή να αποτελέσει µια µετεξέλιξη
του προγράµµατος καταγραφής της κάρπωσης και παρακολούθησης των
θηραµατικών πληθυσµών του προγράµµατος «ΑΡΤΕΜΙΣ» που εδώ και χρόνια
υλοποιούν οι κυνηγετικές οργανώσεις, εξάγοντας χρήσιµα συµπεράσµατα για την
αειφορία των καρπώσεων, την υγεία των πληθυσµών των θηραµάτων, την
κυνηγετική πίεση και πολλά άλλα.
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 ΠΡΟΤΑΣΗ

1. Η υποχρεωτική καταγραφή της κυνηγετικής κάρπωσης, σε ειδικό µέρος της
έντυπης αδείας θήρας.
2. Η υποχρεωτική σήµανση των καρπωθέντων θηραµάτων µε προκαθορισµένο
τύπο υλικών που θα διατίθενται µαζί µε την ειδική άδεια (αναλύεται στο
επόµενο κεφάλαιο).
3. ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων, κεντρική και ανά ∆ασική Υπηρεσία, όπου θα
καταχωρούνται τα στοιχεία, θα αποστέλλονται κεντρικά και θα
επεξεργάζονται.
Ως προς την εφαρµογή ενός τέτοιου µέτρου προσθέτουµε πως τυχόν παράβαση (µη
καταγραφή των θηρευθέντων) µπορεί να τιµωρείται µε υψηλά πρόστιµα αφού µπορεί
να απαγορευθεί - και να ελεγχθεί- η οποιαδήποτε µεταφορά θηραµάτων που δεν
έχουν σηµανθεί µε ειδικό προς τούτο- δαχτυλίδι ή άλλο τρόπο - και δεν έχουν
καταγραφεί ως καρπωθέντα στο ειδικό προς τούτο µέρος της αδείας θήρας.

Α.12. Η αναθεώρηση του συστήµατος αδειών θήρας
Εφόσον συνταχθούν οι αναγκαίες επιστηµονικές µελέτες σε τοπικό επίπεδο κρίνεται
ως αναγκαίο να αναθεωρηθεί το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για τις άδειες θήρας,
προκειµένου να ελεγχθεί η κυνηγετική πίεση και να προσαρµοσθεί η θήρα στις
ρυθµίσεις που θα προτείνονται από αυτές.
Σύµφωνα µε το ισχύον σύστηµα έκδοσης αδειών, µε την ετήσια θεώρηση της αδείας
του ο κάθε κυνηγός δύναται να κυνηγά είτε σε επίπεδο νοµού (Τοπική άδεια), είτε σε
επίπεδο Περιφέρειας (Περιφερειακή) είτε σε όλη την Επικράτεια (Γενική). Μόνη
διαφορά µεταξύ των ειδών αυτών είναι η καταβολή διαφορετικού χρηµατικού
αντιτίµου.
Η ακολουθούµενη διαδικασία δεν εξασφαλίζει το µέγεθος της κυνηγετικής πίεσης
που ασκείται σε κάθε περιοχή ή σε κάθε θήραµα αφού ο κάθε κυνηγός είναι
ελεύθερος να κινηθεί (σε επιτρεπόµενη ηµέρα και τόπο) χωρίς περιορισµό και να
καρπωθεί τον επιτρεπόµενο, ανά ηµέρα, αριθµό θηραµάτων.
Στο πλαίσιο του ολοκληρωµένου πλαισίου αναθεώρησης της θήρας που προτείνεται
µε το παρόν, αυτή η εγγενής αδυναµία του υπάρχοντος πλαισίου θήρας είναι
αναγκαίο να αποκατασταθεί µε τη θεσµοθέτηση ενός συστήµατος νέων ειδικών
αδειών που θα ισχύουν ανά δασική αρχή, περιοχή και θηραµατικό είδος. Με το
σύστηµα αυτό, το οποίο εφαρµόζεται ήδη σε άλλες χώρες µε επιτυχία, θα πρέπει
αφενός να πιστοποιείται η ικανότητα του κυνηγού να θηρεύει µε ασφάλεια και να
ασκεί την δραστηριότητα αυτή µε σεβασµό προς τη φύση και σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, και αφετέρου να ρυθµίζονται τα ποσοστά κάρπωσης των
θηραµάτων σε τοπικό επίπεδο, τα οποία θα ελέγχονται από τις αρµόδιες αρχές.

11

Προϋπόθεση ενός τέτοιου σύγχρονου πλαισίου είναι οι κατάλληλα
στελεχωµένες ∆ασικές Υπηρεσίες.
Η ορθή διαχείριση και ο έλεγχος της θήρας προϋποθέτει εγκεκριµένα Σχέδια
∆ιαχείρισης (Θήρας & Βιοποικιλότητας) ανά περιοχή, τα οποία θα προτείνουν τις
αναγκαίες ρυθµίσεις θήρας σε τοπικό επίπεδο και θηραµατικό είδος.
Το πού εποµένως θα θηρεύει ο κάθε κυνηγός (τόπος), τις ηµέρες (χρόνος), το όριο
κάρπωσης (baglimit) ανά ηµέρα και ανά σεζόν και κάθε τι σχετικό θα καθορίζεται
από τα προαναφερόµενα Σχέδια. Ετησίως θα εκδίδεται η Ειδική άδεια η οποία θα
είναι τοπικού χαρακτήρα και δεν θα έχει άµεση εξάρτηση από την ατοµική άδεια
θήρας (ατοµική άδεια - µητρώο κυνηγού) και µε την οποία θα πιστοποιείται η
ασφαλής χρήση του όπλου εκ µέρους του κυνηγού και η ικανότητα (γνώσεις –
δεξιοτεχνία) άσκησης της θήρας.
 ΠΡΟΤΑΣΗ

Θεσµοθέτηση νέου συστήµατος έκδοσης αδειών θήρας ως εξής:
1. Ατοµική άδεια θήρας µε την οποία θα πιστοποιούνται η ικανότητα και οι
απαραίτητες γνώσεις του κυνηγού να θηρεύει ασφαλώς.
2. Ειδική άδεια θήρας τοπικού χαρακτήρα η οποία θα επιτρέπει την κάρπωση
συγκεκριµένου αριθµού θηραµάτων ανά είδος και περιφέρεια δασικής αρχήςπεριοχή.

Β. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ και ΙΙΙ .
Το οικονοµικό πλαίσιο της θήρας & Θηροφύλαξη και έλεγχος της λαθροθηρίας
Τα χρήµατα και τα οικονοµικά µεγέθη που διακινούνται γύρω από τη δραστηριότητα
των 200.000 περίπου κυνηγών στην Ελλάδα κρίνονται ως µεγάλα και αφορούν τόσο
σε εξοπλισµό και είδη ένδυσης, υπόδησης, φυσίγγια κ.τ.λ, όσο και σε δαπάνες για την
έκδοση της άδειας θήρας και την πραγµατοποίηση των κυνηγετικών εξορµήσεων ανά
κυνηγετική περίοδο.
Σύµφωνα µε κάποιες πρώτες εκτιµήσεις, στο Ελληνικό ∆ηµόσιο εισρέουν ετησίως
περί τα 13.000.000 ευρώ µόνο από τα τέλη για την ανανέωση των αδειών Θήρας,
ενώ τα έµµεσα έσοδα από το Φ.Π.Α. των προϊόντων και υπηρεσιών που
χρησιµοποιούν οι κυνηγοί στην Ελλάδα εκτιµάται ότι ξεπερνούν τα 200.000.000 €.
Από τα προναφερθέντα ποσά, µόνον τα τέλη των αδειών θήρας κατατίθενται υπέρ
του Πράσινου Ταµείου και ενδεχοµένως να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις ή να δοθούν για τη φύλαξη των δασών και την
ανάπτυξή τους. Τα υπόλοιπα πηγαίνουν στα δηµόσια ταµεία της χώρας και
διατίθενται για άλλους σκοπούς.
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Β.1. Η ανταποδοτικότητα των δηµοσίων τελών
Η αρχή περί περιβαλλοντικού ισοζυγίου, µε την υπάρχουσα θεσµοθετηµένη και
παγιωµένη κατάσταση δεν µπορεί να βρει εφαρµογή. Τα χρήµατα που δαπανώνται
από τους κυνηγούς δεν έχουν καµία ανταποδοτικότητα, αφού δεν διατίθενται για την
ανάπτυξη του θηραµατικού πλούτου που αφαιρείται ούτε διατίθενται ως οικονοµική
ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης της όποιας
υποβάθµισης επέρχεται σε ένα είδος λόγω της θήρας.
Κρίνεται ως απαραίτητη η αναµόρφωση του οικονοµικού συστήµατος γύρω από την
έκδοση των αδειών θήρας προκειµένου να εξευρεθούν πόροι για την εκπόνηση των
µελετών-Σχεδίων ∆ιαχείρισης της θήρας και τη λήψη των αναγκαίων µέτρων.
Επιπρόσθετα, προκειµένου να αποκτήσουν ανταποδοτικό χαρακτήρα τα χρήµατα που
δίνουν οι κυνηγοί, κρίνεται ως απαραίτητο να υπάρξει αναµόρφωση και του
οικονοµικού συστήµατος γύρω από την έκδοση των αδειών θήρας.
Τα χρήµατα που δίδονται από τους κυνηγούς θα πρέπει να εισπράττονται µέσω ενός
ενιαίου συστήµατος και να κατευθύνονται στις κατά χώρο αρµόδιες δασικές
Υπηρεσίες, προκειµένου να εκπονούνται οι απαραίτητες µελέτες και να
χρηµατοδοτούνται οι αναγκαίες δράσεις σε τοπικό επίπεδο.
 ΠΡΟΤΑΣΗ

Να θεσµοθετηθεί οικονοµικό αντίτιµο:
1. των ειδικών αδειών που θα εκδίδονται για κάθε περιοχή για την παροχή του
δικαιώµατος θήρας στο οποίο θα συµπεριλαµβάνονται συγκεκριµένος αριθµός
καρπωθέντων θηραµάτων (επιδηµητικών και αποδηµητικών).
2. για κάθε επιπλέον της αδείας επιδηµητικό θήραµα (Αγριόχοιρος, Λαγός,
Πετροπέρδικα) που ενδεχοµένως επιθυµεί να καρπώνεται ο κυνηγός. Σε
συνδυασµό µε την υποχρεωτική καταγραφή της κυνηγετικής κάρπωσης να
δίδονται µαζί µε την άδεια θήρας τα απαραίτητα µέσα σήµανσης των
θηραµάτων (επινώτια, δαχτυλίδια κτλ) για την νόµιµη µεταφορά τους.
3. Να θεσµοθετηθεί και να οργανωθεί η άµεση και εύκολη καταβολή των τελών
και των όποιων οικονοµικών αντιτίµων µε τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών
που ήδη διατίθενται, όπως είναι το ηλεκτρονικό παράβολο (e – παράβολο) και
να εξασφαλιστούν διαφορετικοί κωδικοί ανά Υπηρεσία, η οποία θα αναλάβει
και τη πραγµατοποίηση των αναγκαίων δράσεων.

Β.2 Περί των εσόδων των κυνηγετικών οργανώσεων
Η ίδρυση και λειτουργία των κυνηγετικών οργανώσεων (Σύλλογος, Οµοσπονδία,
Συνοµοσπονδία) καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρο 266 του ∆ασικού Κώδικα
Ν.∆. 86/69, συµπληρωµατικά του Αστικού Κώδικα. Τα καταστατικά τους, αν και
λεπτοµερέστατα, καθορίζονται συνήθως µε την Υπουργική Απόφαση του 1977.
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Με τις διατάξεις της µε αριθµ. 25234/1637/04-05-1976 (ΦΕΚ 640/04-05-76)
Υπουργικής Απόφασης «περί εγκρίσεως καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων
κ.λ.π.», θεσµοθετήθηκε µια ιδιότυπη µορφή συνεργασίας µεταξύ ∆ασικής Υπηρεσίας
και Κυνηγετικών Οργανώσεων. Αν και κατηγορείται από πολλούς ως
αντιδηµοκρατική και αναχρονιστική, έχει αναµφίβολα και θετικά αποτελέσµατα για
την όποια θηραµατική πολιτική ασκείται από τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες.
Για παράδειγµα, η υποχρέωση:
- ∆ιάθεσης του 50% των εσόδων των Κυνηγετικών Οργανώσεων σε
φιλοθηραµατικές δράσεις,
- ετήσιου ελέγχου των οικονοµικών τους από τις δασικές Υπηρεσίες
- για κοινές δράσεις για τη θηροφύλαξη, και
- για άλλες τοπικού χαρακτήρα δράσεις που συχνά υλοποιούνται από τους
κυνηγετικούς συλλόγους, σε συνεργασία µε τις δασικές υπηρεσίες.
Επειδή οι Κ.Ο. παρέχουν οιονεί δηµόσιες υπηρεσίες (ενεργή συµµετοχή στη
διαδικασία έκδοσης αδειών θήρας, είσπραξη χρηµάτων του δηµοσίου – θηροφύλαξη)
και διαχειρίζονται δηµόσιο χρήµα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη του δηµόσιου
οικονοµικού ελέγχου τους. Για το λόγο αυτό ο ταµίας και το τρίτο µέλος της
Εξελεγκτικής Επιτροπής των Κυνηγετικών Οργανώσεων διορίζεται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από τις ∆ασικές Αρχές και δεν
εκλέγεται από τα µέλη του συλλόγου. Το σίγουρο είναι ότι η σχέση ελεγκτή και
ελεγχόµενου δε συνάδει µε τις σύγχρονες δηµοκρατικές αρχές.
Το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο των Κ.Ο. έχει και αρνητικές συνέπειες, αφού δεν
ενισχύει τον εθελοντισµό, δεν καθιστά βιωµατική τη συµµετοχή των πολιτών σε
δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος ενώ παράλληλα περιορίζεται ο δηµοκρατικός
έλεγχος των οργάνων της πολιτείας.
 ΠΡΟΤΑΣΗ

Οι σχέσεις - συνεργασία του Κράτους µε σωµατεία ή ενώσεις πολιτών θα πρέπει να
αναθεωρηθεί µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και θα πρέπει να κινηθεί στους εξής
άξονες:
1. Αυτονοµία των κυνηγετικών οργανώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα περί Σωµατείων κ.λ.π.
2. Να τεθεί ένα νέο πλαίσιο µε κοινά χαρακτηριστικά, στο οποίο θα
συµµετέχουν εθελοντικά όλοι οι ενεργοί πολίτες που ενδιαφέρονται για την
προστασία της φύσης και της άγριας ζωής. Για παράδειγµα, θα µπορούσε να
συσταθεί εθνική βάση συνεργαζόµενων συλλόγων και σωµατείων στην οποία
θα µπορούν να συµµετέχουν φορείς και οργανώσεις πάσης φύσεως (ΜΚΟ
κ.τ.λ).
3. Λειτουργία, αυστηρά σε εθελοντική βάση, και υλοποίηση σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες αρχές (∆ασαρχεία–Περιφέρειες) προγραµµάτων βελτίωσης
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βιοτόπων και διαχείρισης πανίδας όπου θα προκηρύσσει το Υπουργείο επί
συγκεκριµένων όρων, στόχων, προϋπολογισµού και χρονικής διάρκειας.
4. Πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, σεµιναρίων, αγώνων.
5. Ίδρυση σκοπευτηρίων και χώρων εκπαίδευσης κυνηγών και γενικώς δράσεις
που σχετίζονται µε την επιµόρφωση των µελών τους και τη βελτίωση των
κυνηγετικών πρακτικών και της δραστηριότητάς τους συνολικά.

Γ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ–
Θηροφύλαξη και έλεγχος λαθροθηρίας
Γ.1. ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΕΣ.
Από την ανάλυση των δαπανών για την άδεια θήρας που καταβάλει ο κυνηγός
ετησίως αξίζει να σταθούµε στο γεγονός ότι από το συνολικό χρηµατικό ποσό του
ετήσιου κόστους θεώρησης της κυνηγετικής αδείας, αν εξαιρεθούν τα δηµόσια τέλη
και τα χαρτόσηµα, το µεγαλύτερο µέρος τους – µεγαλύτερο του 50% - κατευθύνεται
στις κυνηγετικές οργανώσεις για την οικονοµική ενίσχυση ποικίλων δράσεων, κυρίως
όµως για την κάλυψη των εξόδων της λεγόµενης Οµοσπονδιακής Θηροφυλακής.
Πρόκειται για ένα σύνολο περίπου 260 ιδιωτικών φυλάκων θήρας, οι οποίοι
µισθοδοτούνται από τις κυνηγετικές οργανώσεις. Οφείλουν δε την ύπαρξή τους σε
ένα προνόµιο που παρείχε ο νόµος στις κυνηγετικές οργανώσεις προκειµένου να
µισθοδοτούν – απασχολούν ιδιωτικούς φύλακες θήρας (άρθρο 267 Ν.∆. 86/69)
κάτω από ένα ιδιότυπο καθεστώς σύµφωνα µε το οποίο οι φύλακες αυτοί
προσλαµβάνονται από τις Κ.Ο., διορίζονται από τις δασικές αρχές και ασκούν τα
καθήκοντα δηµόσιας αστυνόµευσης για τις παραβάσεις περί θήρας που τους παρέχει
ο νόµος εξοµοιούµενοι ως προς τα καθήκοντα και δικαιώµατα µε τους δασοφύλακες
του δηµοσίου.
Αντίθετα από ότι πιστεύουν πολλοί, το ιδιότυπο αυτό καθεστώς θεσπίζεται ήδη από
τον πρώτο περί θήρας νόµο και ειδικότερα µε την παρ 5, του άρθρου 10, του
αναγκαστικού νόµου 1926 του 1939 (ΦΕΚ 424/Α/1939). Οι εν λόγω ιδιωτικοί
υπάλληλοι (µε τις σχετικές διατάξεις προβλεπόταν δασοφύλακες και θηροφύλακες)
προσλαµβάνονται για τη φύλαξη δασών και θηραµατικών εκτάσεων, δηµοσίων και µη
δηµοσίων και χαρακτηρίζονται ως «βοηθητικά όργανα» της Υπηρεσίας (βλ.άρθρο 12,
παρ.1, Π∆ 6-9/12-10-1931 (ΦΕΚ359/Α). Από τότε διατηρήθηκε λίγο πολύ αυτό το
προνόµιο των κυνηγετικών οργανώσεων µέχρι τις µέρες µας που πήρε την µορφή
των Οµοσπονδιακών ιδιωτικών φυλάκων θήρας.
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Γ.2. Η θηροφύλαξη ως δικαίωµα αποκλειστικά
δηµοσίων οργάνων
Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η άσκηση των αστυνοµικών καθηκόντων από τους
ιδιωτικούς φύλακες θήρας αποτελεί ξεκάθαρη περίπτωση «παραχώρησης δηµόσιας
εξουσίας» από το Κράτος.
Σηµαντική και σχετική µε το θέµα είναι η γνωστή απόφαση του Σ.τ.Ε. 1934/1998
αναφορικά µε το ζήτηµα του ελέγχου της στάθµευσης των οχηµάτων στο ∆ήµο
Αθηναίων, µε την οποία κρίθηκε ότι η ανάθεση αστυνοµικών αρµοδιοτήτων σε
ιδιώτες (εν προκειµένω η βεβαίωση της παράβασης, η ακινητοποίηση του οχήµατος
και η επιβολή προστίµου) αντιβαίνει στο Σύνταγµα, δεδοµένου ότι η άσκηση

δηµόσιας εξουσίας δύναται να ασκείται µόνο από όργανα που εντάσσονται στον
στενό πυρήνα του κράτους.
∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε πως σύµφωνα µε το άρθρου 24 του Συντάγµατος «Η

προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του
Κράτους (…)».
Τα ειδικά ανακριτικά καθήκοντα των δασικών υπαλλήλων, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του ν.1845/89 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
άρθρου 34 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, είτε ασκούνται προληπτικά είτε
κατασταλτικά και µεταξύ άλλων εµπεριέχουν ελέγχους κυνηγετικών σάκων για
παρανόµως θηρευθέντα θηράµατα ή/και άδειες, ελέγχους σε οχήµατα µεταφοράς,
συλλήψεις των παραβατών, κατασχέσεις µέσων και θηραµάτων και γενικώς πράξεις
επαχθείς για τους πολίτες, οι οποίες θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Επιπροσθέτως, τόσο οι σωµατικές έρευνες όσο και οι έλεγχοι σε διερχόµενα
αυτοκίνητα µπορούν να εµπεριέχουν κινδύνους εµπλοκής σε παραβάσεις του κοινού
ποινικού δικαίου µε απρόβλεπτες συνέπειες ή άλλοτε µπορεί να είναι παράνοµες
εφόσον διενεργούνται τυχαία χωρίς να υπάρχει η υπόνοια τέλεσης παράνοµης
πράξης. Στην περίπτωση της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να λαµβάνεται
ιδιαίτερη µέριµνα ώστε να µην προσβάλλεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να µην
προσβάλλονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου όπως προσδιορίζει το
σύνταγµα. Η αρχή της νοµιµότητας, η αρχή της αναλογικότητας, της αµεροληψίας

και της ισότητας είναι µόνον µερικές από τις αρχές που θα πρέπει να τηρούνται
στην άσκηση αυτών των καθηκόντων και κάτι τέτοιο απαιτεί υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης και τη συµµετοχή σε κρατικό φορέα που θα τις εγγυάται και θα τις
εξασφαλίζει.
Αναµφίβολα πρόκειται για καθήκοντα ιδιαίτερα δύσκολα, η σωστή άσκηση των
οποίων δεν απαιτεί µόνον γνώσεις των συχνά αντιφατικών νόµων, αλλά επιπρόσθετα
ήθος, προσήκουσα συµπεριφορά και ασφαλώς τη συνταγµατική προστασία
(µονιµότητα) µε την οποία περιβάλλει ο συνταγµατικός νοµοθέτης τον δηµόσιο
υπάλληλο και ως εκ τούτου δεν µπορούν να ασκούνται από ιδιώτες.
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∆εν µπορεί και δεν πρέπει να είναι αποδεκτό να προσλαµβάνονται και να απολύονται
ιδιωτικοί φύλακες θήρας κατά το δοκούν και κατά τη θέληση των εκάστοτε
εργοδοτών αφού έτσι δεν µπορεί να εξασφαλισθεί ούτε η διαφάνεια ούτε η
αµεροληψία που οφείλει να επιδεικνύει ο υπάλληλος που ελέγχει, µηνύει ή
συλλαµβάνει πολίτες που παραβιάζουν τον νόµο.
Ως εκ τούτου σκέψεις εκχώρησης τέτοιων εξουσιών (αστυνοµικών ελέγχων ατόµων,
αυτοκινήτων, σύλληψης κτλ) σε ιδιώτες θα πρέπει εκ των προτέρων να
αποκλεισθούν ως εξαιρετικά επικίνδυνες.

 ΠΡΟΤΑΣΗ

Κατάργηση των ισχυουσών διατάξεων περί πρόσληψης ιδιωτικών φυλάκων και
αυστηρή θεσµοθέτηση περί άσκησής τους µόνον από δηµόσιους λειτουργούς.

Γ.3. Σχετικά µε τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας που
σήµερα υπηρετούν
Είναι αναµφίβολο ότι η εκ µέρους των Κ.Ο. οργανωµένη λειτουργία της θηροφύλαξης
έχει καταφέρει να καλύψει ως ένα βαθµό ένα µεγάλο κενό. Το κενό που άφησε η εδώ
και πολλά χρόνια αδιαφορία-αδράνεια της πολιτείας, αναφορικά µε τη στελέχωση εξοπλισµό και οργάνωση της ∆ασικής Υπηρεσίας. Κι αυτό έγινε χάρη στις άοκνες
προσπάθειες, τις θυσίες και τον επαγγελµατισµό των ιδιωτικών θηροφυλάκων παρά
τις αντίξοες εργασιακές συνθήκες. Σηµαντική ήταν επίσης και η συνεισφορά της
ηγεσίας των οργανώσεων σε ότι αφορά την οργάνωση του έργου, την ευελιξία στην
διοίκηση και την παροχή κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισµού και οχηµάτων.
Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήµατα που έχουµε διαπιστώσει ότι εξασφαλίζει η
συγκεκριµένη µορφή οργάνωσης όπως έχει εφαρµοστεί στην χώρα µας και σε σχέση
µε την αντίστοιχη της δασοφύλαξης της ∆ασικής Υπηρεσίας είναι:
1. Ευελιξία στην διοίκηση, οργάνωση (υπηρεσίες) και προµήθεια εξοπλισµού,
καυσίµων και απαραίτητων υλικών.
2. Ενασχόληση µόνο µε ένα αντικείµενο, γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη
σηµαντικού βαθµού εξειδίκευσης.
3. Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων µε τους κυνηγούς όσο και µε την ηγεσία
των οργανώσεων, γεγονός που εξασφαλίζει άµεση πληροφόρηση σχετικά µε
τα τεκταινόµενα στον χώρο.
4. Εξειδικευµένο προσωπικό µε υψηλό επίπεδο πειθαρχίας.
5. ∆υνατότητα συντονισµού της δράσης µεταξύ όµορων περιοχών σε
περιφερειακό επίπεδο.
Και τα αντίστοιχα µειονεκτήµατα:
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1. Υψηλό κόστος λειτουργίας για την κάλυψη µιας µόνο δραστηριότητας φύλαξης
του φυσικού περιβάλλοντος.
2. Άσχηµες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό, που σε
πολλές περιπτώσεις περιορίζουν την αποτελεσµατικότητα του.
3. Εκτιµάται ότι υπάρχει σηµαντικός βαθµός αρνητικής επίδρασης στο
προσωπικό από την ηγεσία των οργανώσεων, µε αποτέλεσµα την κατάλυση
βασικών αρχών δικαίου τόσο εργασιακών, όσο και ισότητας των πολιτών
απέναντι στον νόµο.
4. Η άµεση σύνδεση-συσσχέση της θηροφύλαξης µε τις Κ.Ο. θεωρούµε ότι
καθιστά προβληµατική την εφαρµογή πολιτικών και δεν τυγχάνουν της
υποστήριξης της πλειοψηφίας των κυνηγών και κατ’ επέκταση των ∆.Σ των
Κ.Ο. Οδηγούµαστε έτσι σε µια απαράδεκτη, επιλεκτική εφαρµογή της
νοµοθεσίας και των αποφάσεων της πολιτείας. Για παράδειγµα υπάρχει
καθολική υποστήριξη της θηροφυλακής ως προς την αναγκαιότητα έκδοσης
αδειών θήρας, τη λαθροθηρία κατά την νύκτα ή πριν την έναρξη της
κυνηγετικής περιόδου και γενικότερα, όπου παρατηρείται σύγκρουση
συµφερόντων µεταξύ λαθροθήρων-κυνηγών. Αντίθετα, υπάρχει ελάχιστη
διάθεση για την εφαρµογή πολιτικών θηραµατικής διαχείρισης (σχετικά µε
τον αριθµό, την ηλικία, και το είδος θηρευθέντων ειδών), το µέγεθος
(αριθµός κυνηγών) των κυνηγετικών οµάδων, την χρήση ασυρµάτων για τον
συντονισµό θήρας, το κυνήγι σε χιονοσκεπείς εκτάσεις κλπ. Στις
περιπτώσεις αυτές, η αναγκαιότητα των περιορισµών δεν έχει αναγνωριστεί
από την πλειοψηφία των κυνηγών οπότε και αντίστοιχα παρατηρείται µια
δυσθυµία της θηροφυλακής στην εφαρµογή τους.
 ΠΡΟΤΑΣΗ

1. Ενσωµάτωση:
των ήδη υπηρετούντων ιδιωτικών φυλάκων θήρας στα ∆ασονοµεία και στις
∆ασικές Υπηρεσίες µαζί µε τα οχήµατά τους.
- επιστηµονικών συνεργατών των Κυνηγετικών Οργανώσεων (∆ασοπόνοι και
∆ασολόγοι) οι οποίοι έχουν αποκτήσει ήδη την απαραίτητη εµπειρία της
θηροφύλαξης και έχουν την τεχνογνωσία διαχείρισης των προβληµάτων της
θήρας και της άγριας ζωής.
2. Μέχρι την υλοποίηση του ως άνω περιγραφόµενου σχήµατος προτείνεται η νοµικά κατοχυρωµένη- πλήρης ανεξαρτητοποίηση της δράσης των
θηροφυλάκων από την επίδραση των τοπικών ∆.Σ. των κυνηγετικών
οργανώσεων και ο έλεγχος της επιχειρησιακής λειτουργίας και δράσης τους
από το αντίστοιχο τµήµα των ∆ασαρχείων και τα Γραφεία θήρας .

Γ.4. Είναι επαρκείς όπως ασκείται σήµερα η
θηροφύλαξη σε σχέση µε το προστατευτέο αντικείµενο
και την περιοχή φύλαξης;
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Όπως ήδη προαναφέρθηκε, η θηροφύλαξη σήµερα ασκείται από τις ∆ασικές
Υπηρεσίες και από τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.
Από τις ∆ασικές Υπηρεσίες ασκείται κυρίως παράλληλα µε άλλα καθήκοντα, µε
ηµερήσιες και νυκτερινές περιπολίες και στα πλαίσια υλοποίησης των ετησίων
προγραµµάτων λαθροϋλοτοµιών και δασοπροστασίας.
Συνέπεια αυτού είναι να απαιτείται αυξηµένος αριθµός προσωπικού, το οποίο
εφόσον περιπολεί το βράδυ οφείλει να είναι σε ανάπαυση την επόµενη ηµέρα (Π∆
88/1999 (ΦΕΚ Α΄94), πράγµα που φυσικά δεν εφαρµόζεται λόγω της
υποστελέχωσης των ∆ασικών Υπηρεσιών. Απαιτείται επίσης αυξηµένος αριθµός
κινήσεων των κρατικών αυτοκινήτων σε µεγάλες χιλιοµετρικές αποστάσεις
προκειµένου να καλυφθούν όλες οι µετακινήσεις τόσο τις πρώτες πρωινές ώρες
(οπότε κυρίως ασκείται η θήρα) όσο και τις νυχτερινές (οπότε κυρίως ασκείται η
λαθροθηρία) παράλληλα µε όλες τις λοιπές κινήσεις που οφείλουν να
πραγµατοποιούν οι δασικοί υπάλληλοι.
Ωστόσο, οι µεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και ιδίως σε επιστηµονικό προσωπικό
(ΤΕ) έχουν ως συνέπεια την αδυναµία λειτουργίας πολλών δοµών. Είναι
χαρακτηριστικό ότι από τα 286 ∆ασονοµεία, το Μάρτιο του 2014,
ήταν
στελεχωµένα µόνο τα 84. Σήµερα λειτουργούν ακόµη λιγότερα λόγω
συνταξιοδότησης πολλών υπαλλήλων του κλάδου των ΤΕ – ∆ασοπόνων.
Παράλληλα, οι περιορισµοί στις κινήσεις των κρατικών αυτοκινήτων που τίθενται µε
µια σειρά διατάξεων (π.χ. ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/Β), Υ.Α 1450/550/1982
(ΦΕΚ 93/Β) κτλ) και οι µεγάλες περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες του δηµοσίου
(καύσιµα, κινήσεις εκτός έδρας κτλ) επιβαρύνουν ακόµη περισσότερο την ήδη
προβληµατική κατάσταση.
Με το πρόσφατο πόρισµα της Οµάδας Εργασίας για την αναδιοργάνωση των ∆ασικών
Υπηρεσιών (συστάθηκε µε την 104586/165/11-02-14 Απόφαση), οι ελλείψεις σε
∆ασοπόνους προσδιορίζονται στις µεγαλύτερες όλων των ∆ασικών κλάδων και
φθάνουν σε ποσοστό έως 41,94% σε σχέση µε Π∆ 2010 και σε ποσοστό έως 79,9%
σε σχέση µε τα διεθνή πρότυπα, γεγονός που ανατρέπει δραµατικά προς το χείριστο
τη βέλτιστη σχέση (1 ∆ασοπόνος : 2 ∆ασοφύλακες: 60.000 στρέµµατα) µεταξύ των
ειδικοτήτων και των κλάδων του προσωπικού που υπηρετεί σε µια δασική υπηρεσία,
η οποία έχει τεράστια σηµασία για την αποτελεσµατική παραγωγή του
προσδοκώµενου έργου.
Παρόλα τα προαναφερόµενα, το προσωπικό των ∆ασικών Υπηρεσιών επιχειρεί
πολλές φορές εκτός του ωραρίου εργασίας του και των υποχρεώσεών του (ακόµη
και µε ίδια µέσα-αυτοκίνητα) και µε αυταπάρνηση πραγµατοποιεί πλήθος ελέγχων
(π.χ. κλιµάκιο που διέµενε για εβδοµάδες στα Στροφάδια, επιχειρήσεις σε νησιά
κτλ)- πολλές φορές σε συνεργασία µε τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των
κυνηγετικών οργανώσεων- και έχει ένα σηµαντικότατο έργο να επιδείξει.
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Η πλούσια βιοποικιλότητα της χώρας µας µόνον τυχαία δεν είναι και θα ήταν λάθος
να µην αναγνωριστεί η µεγάλη συνεισφορά της ∆ασικής Υπηρεσίας στην βελτίωση και
στην προστασία της. Οφείλουµε όµως να αναγνωρίσουµε τη θετική προσφορά και την
επίδειξη σηµαντικών αποτελεσµάτων –τα τελευταία χρόνια- των ιδιωτικών φυλάκων
θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων, ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της
συµµόρφωσης πολλών κυνηγών µε το ισχύον θηρευτικό πλαίσιο και στην προστασία
της άγριας ζωής, τόσο σε προληπτικό όσο και κατασταλτικό επίπεδο.
Παρόλα αυτά δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι οι αδυναµίες που προαναφέρθηκαν
και ιδιαίτερα η µε συνειδητή πολιτική επιλογή εγκατάλειψη της δασικής Υπηρεσίας, η
οποία υποστελεχωµένη και µε τεράστια λειτουργικά προβλήµατα (γραφειοκρατία,
έλλειψη καυσίµων κτλ) δεν µπορεί να αφήσει κανέναν ικανοποιηµένο και να
δηµιουργήσει το αίσθηµα της επάρκειας ως προς το προστατευτέο αντικείµενο. Η
θηροφύλαξη αποτελεί µέρος της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τα
θηράµατα µέρος των βιοτόπων.
Εν κατακλείδι, δεν µπορεί να έχει κάποιος την απαίτηση να ασκείται επαρκώς
θηροφύλαξη χωρίς να υπάρχει έστω και σε ικανοποιητικό επίπεδο προστασία των
δασών, των υγροτόπων και γενικά του φυσικού περιβάλλοντος, αφού η µόνη
υπηρεσία που έχει θεσµοθετηµένα τον κύριο προστατευτικό ρόλο, είναι η ∆ασική.
Το παράλογο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι να ενισχύονται συνεχώς οι
ιδιωτικοί φύλακες θήρας µε υλικοτεχνική υποδοµή (προσωπικό – πιστώσεις –
οχήµατα κ.λ.π.). Σε αντίθεση, οι δασικές υπηρεσίες αναγκάζονται να ανταπεξέλθουν
στο έργο τους µε αξιοπρέπεια, στηριζόµενη στην προσωπική προσπάθεια του
προσωπικού της. ∆ηµιουργείται µια ανακολουθία, η οποία τείνει να οδηγήσει σε
υποκατάσταση των θεσµών, η οποία µπορεί να αποβεί πραγµατικά επικίνδυνη.
Επιπλέον, το ισχύον µοντέλο θηροφύλαξης -προστασίας των χερσαίων φυσικών
οικοσυστηµάτων- χαρακτηρίζεται από επικάλυψη αρµοδιοτήτων µεταξύ ιδιωτικών και
δηµόσιων φορέων (∆ασική Υπηρεσία, Θηροφυλακή, Κυν. Οργανώσεων, Υπηρεσίες
προστασίας του περιβάλλοντος των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και των
Περιφερειών, Φύλακες φορέων διαχείρισης και ενίοτε δυνάµεις της αστυνοµίας) µε
αποτέλεσµα τη σπατάλη πόρων και σαφώς την µειωµένη αποτελεσµατικότητα.

Η µέχρι σήµερα εµπειρία µας έχει δείξει ότι µόνο η ύπαρξη ισχυρής, δηµόσιου
χαρακτήρα δοµής υπό κοινωνικό έλεγχο, εξασφαλίζει τη νοµιµότητα και τη
βασική αρχή της ισότητας των πολιτών απέναντι στον νόµο.
Συνοψίζοντας, εκτιµάµε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αναδιοργάνωσης µε βάση µόνο
τη συγκεκριµένη δραστηριότητα (θηροφύλαξη) δεν µπορεί να έχει σηµαντική επί της
ουσίας επίδραση στο επίπεδο προστασίας και διαχείρισης της άγριας ζωής στην
χώρα µας. Οποιαδήποτε προσπάθεια θα πρέπει να αφορά στην ενίσχυση της
∆ασικής Υπηρεσίας και την ενοποίηση των επιµέρους φορέων εντός αυτής.
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Γ.5 .Τι προτείνεται για την αποτελεσµατικότερη
προστασία της άγριας πανίδας;
Όπως έχει ήδη επανειληµµένα αναφερθεί, η αποτελεσµατική προστασία της άγριας
πανίδας προϋποθέτει ισχυρές κρατικές υπηρεσίες αρµόδιες για την επιστηµονική
τεκµηρίωση των όποιων µέτρων λαµβάνονται προς την κατεύθυνσης της ορθής
διαχείρισή της. Σε παγκόσµιο επίπεδο υπάρχουν επιτυχηµένα µοντέλα –
παραδείγµατα άλλων χωρών όπως ο Γαλλικός Οργανισµός Θήρας ή η Υπηρεσία
Άγριας Ζωής του Καναδά, της Νορβηγίας και άλλων χωρών όπου το ένστολο
προσωπικό φύλαξης συνυπάρχει αρµονικά µε το επιστηµονικό και το πολιτικό
προσωπικό µέσα σε ένα κρατικό οργανισµό υπεύθυνο τόσο για την προστασία όσο και
για την διαχείρισή της άγριας ζωής. Για να είναι επιτυχής η προστασία της άγριας

πανίδας θα πρέπει να ιδωθεί ολιστικά, µαζί δηλαδή µε την ορθή διαχείριση του
φυσικού περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό η αντιµετώπιση των προβληµάτων που ταλανίζουν τις ∆ασικές
Υπηρεσίες και η αποτελεσµατική λειτουργία τους αποτελεί µονόδροµο αφού, όπως
ήδη έχει αναφερθεί, η προστασία και η διαχείρισή της άγριας ζωής αποτελεί
Συνταγµατική υποχρέωση της πολιτείας και δεν µπορεί να εκχωρείται σε
τρίτους.
Η πολιτεία οφείλει να χρησιµοποιήσει τη µέχρι σήµερα µεγάλη εµπειρία της ∆ασικής
Υπηρεσίας. Μιας υπηρεσίας, η οποία διατηρεί συγκροτηµένη δοµή – κτιριακό και
υλικοτεχνικό εξοπλισµό, αποκεντρωµένη περιφερειακή οργάνωση µε καθηµερινή
παρουσία και στην τελευταία γωνιά της ελληνικής υπαίθρου.

Στο πλαίσιο αυτό οφείλει η Πολιτεία µέσω της ∆ιοίκησης να αναστρέψει τις αιτίες
που εµποδίζουν την αποτελεσµατική δράση των δασικών υπηρεσιών, να δει την ουσία
των προβληµάτων και να προχωρήσει στις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις για την
στελέχωση και αναβάθµιση των δοµών αιχµής των αποκεντρωµένων δασικών
υπηρεσιών, δηλαδή των ∆ασαρχείων – ∆ασονοµείων –∆ασοφυλακείων.
 ΠΡΟΤΑΣΗ

1. Την κάθετη οργάνωση των ∆ασικών Υπηρεσιών, η οποία αναµένεται να
οδηγήσει σε άµεση και γρήγορη κατανοµή των διαθέσιµων πόρων, την
καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών καθώς και στην
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή και έλεγχο της ασκούµενης δασικής πολιτικής.
2. Τον προγραµµατισµό για την άµεση πρόσληψη τουλάχιστον 1.000 υπαλλήλων επιστηµονικού προσωπικού, εκ των οποίων 700 ΤΕ ∆ασοπόνων προκειµένου
να στελεχωθούν στοιχειωδώς τα ∆ασαρχεία και τα ∆ασονοµεία, τα οποία
είναι µονάδες αιχµής και έχουν αρµοδιότητες προστασίας, διαχείρισης και
ανάπτυξης των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας,
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3. Την εκ του µηδενός αναδιοργάνωση των ∆ασικών Υπηρεσιών και την
θεσµική αναβάθµιση των ∆ασονοµείων σε επίπεδο τµήµατος και την
στελέχωσή τους µε τουλάχιστον δύο (2) υπαλλήλους ΤΕ ∆ασοπονίας.
(∆εδοµένων των αρµοδιοτήτων της αγροτικής ασφάλειας που έχουν
µεταφερθεί στις ∆.Υ. είναι απαραίτητη η οµαλή κατανοµή τους και στον
αγροτικό χώρο και εποµένως κρίνεται σκόπιµη η ίδρυση και λειτουργία ενός
∆ασονοµείου ανά Καλλικρατικό ∆ήµο).
4. Την θεσµική και ουσιαστική εξασφάλιση στις ∆ασικές Υπηρεσίες των
αναγκαίων µέσων (οχήµατα, καύσιµα, ασυρµάτους κτλ) για να ανταπεξέλθουν
στο δύσκολο έργο τους και της αναγκαίας ευελιξίας. Εξαίρεση από νόµους
για περικοπές καυσίµων, ηµερών εκτός έδρας κίνησης κτλ καθώς επίσης
και παροχή νοµικής και δικαστικής υποστήριξης στο έργο της
δασοπροστασίας – θηροφύλαξης (παραστάσεις δικηγόρων ΝΣΚ ως πολιτικής
αγωγής). Στην δηµιουργία δηλαδή, επί της ουσίας, ενός ένστολου σώµατος
δασοπροστασίας (για όσους ασκούν ειδικά ανακριτικά καθήκοντα), επαρκώς
στελεχωµένο, εντός της ∆ασικής Υπηρεσίας.
5. Μέχρι την υλοποίηση των προαναφεροµένων να θεσµοθετηθεί πλαίσιο
οργάνωσης και υλοποίησης οµαδικών επιχειρήσεων θηροφύλαξης σε όµορες
περιοχές και σε συνεργασία όλων των συναρµόδιων φορέων (αστυνοµία,
δασαρχεία, ιδιωτικοί φύλακες θήρας, φύλακες φορέων διαχείρισης κτλ).

Δ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΙV – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ - ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(Θήρας και Βιοποικιλότητας)
Η ετήσια ρυθµιστική απόφαση του αρµόδιου Υπουργού για το κυνήγι επικαλείται στο
προοίµιό της µια σειρά µελετών–ερευνών, τις οποίες συνυπογράφουν έγκριτοι
πανεπιστηµιακοί καθηγητές και άλλοι επιστήµονες. Αυτές λαµβάνουν υπόψη τους τα
διαθέσιµα για τη χώρα επιστηµονικά δεδοµένα, βάσει των οποίων τεκµηριώνονται οι
ληφθείσες για το κυνήγι ρυθµίσεις.
Ωστόσο, τα επιστηµονικά αυτά στοιχεία αφορούν σε όλη την επικράτεια ή ακόµη και
σε άλλες χώρες, στις οποίες καταµετρούνται τα αποδηµητικά πτηνά (πχ κατά τις
µεσοχειµωνιάτικες καταµετρήσεις) και συχνά δεν είναι ικανά να τεκµηριώσουν τα
όποια µέτρα είναι απαραίτητα να ληφθούν σε τοπικό επίπεδο. ∆εν λαµβάνονται
επίσης υπόψη οι ιδιαιτερότητες πολλών περιοχών της χώρας (π.χ. των νησιωτικών)
ή τυχόν άλλοι παράγοντες, οι οποίοι δρουν συνεργατικά µε τη θήρα και µπορούν να
έχουν δυσµενείς επιπτώσεις για την άγρια ζωή.
Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εκπονούνται επιστηµονικές µελέτες και να
λαµβάνονται τα ενδεικνυόµενα µέτρα για κάθε περιοχή και για κάθε πληθυσµό
θηρεύσιµου είδους (ή προστατευόµενου). Για παράδειγµα οι πληθυσµοί της ορεινής
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πέρδικας ή του λαγού στην Εύβοια δεν είναι απαραίτητο ότι χρήζουν ίδιας ή όµοιας
αντιµετώπισης µε τον πληθυσµό της ορεινής πέρδικας σε άλλη περιοχή της χώρας.
 ΠΡΟΤΑΣΗ

Εκπόνηση ετησίων Σχεδίων ∆ιαχείρισης (Θήρας και Βιοποικιλότητας) για κάθε
περιοχή τα οποία θα καθορίζουν τόσο τις ορθές ρυθµίσεις θήρας και ειδικότερα τα
ενδεικνυόµενα ποσοστά κάρπωσης κάθε είδους (baglimits), την διάρκεια της
κυνηγετικής περιόδου, τις περιοχές άσκησης της θήρας, τα ΚΑΖ καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια όπως µέτρα αύξησης της θηραµατοπανίδας και βελτίωσης της
βιοποικιλότητας, τα οποία θα χρηµατοδοτούνται από το νέο σύστηµα των ειδικών
αδειών θήρας που προτείνεται µε το παρόν υπόµνηµα µας.
Τα σχέδια αυτά, για τα οποία είναι απαραίτητο να συνταχθούν νέες προδιαγραφές,
θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους :
•

•

•

•

•

Προγράµµατα καταµέτρησης των πληθυσµών θηραµάτων σε ετήσια βάση,
τουλάχιστον δύο φορές, µία πριν την αναπαραγωγική περίοδο και µία µετά,
σύµφωνα µε κοινή µεθοδολογία που θα καθορισθεί κατόπιν συνεργασίας των
Υπηρεσιών θήρας µε τα αρµόδια Πανεπιστηµιακά και Τεχνολογικά Ιδρύµατα της
χώρας και τους ενδιαφερόµενους φορείς. Θα υλοποιούνται ετησίως µε τη
συµβολή και βοήθεια εθελοντών (µελών κυνηγετικών οργανώσεων, ΜΚΟ, κτλ),
προκειµένου να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και το κύρος της διαδικασίας και να
συγκεντρώνονται τα αναγκαία στοιχεία υπαίθρου.
Αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης και των συµπερασµάτων των
Προγραµµάτων υποχρεωτικής καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης, στα
οποία ήδη αναφερθήκαµε συνοπτικά.
Καταγραφή της άγριας πανίδας, ακόµη και των µη θηρευσίµων ειδών, που
ενδεχοµένως χρήζουν προστασίας - εφόσον κάποιο είδος φωλεοποιεί, για
παράδειγµα την εποχή του κυνηγίου και των περασµάτων κάποιων
µεταναστευτικών
ειδών,
όπως
συµβαίνει
µε
τον
Μαυροπετρίτη
(Falcoeleonorae) σε ορισµένες νησιωτικές περιοχές.
Καταγραφή όλων των βιοτικών ή µη παραγόντων µια περιοχής, σύµφωνα µε τη
συνήθη πρακτική και τα διαλαµβανόµενα µελετών τέτοιου επιπέδου, καθώς και
τις ανθρωπογενείς επιπτώσεις από τις δραστηριότητες που ασκούνται σε αυτές.
Πρόταση συγκεκριµένων µέτρων για την ρύθµιση της θήρας και την ανάπτυξη
της θηραµατοπανίδας. Τέτοια µέτρα µπορούν να είναι η συντήρηση ή διάνοιξη
διακένων σε συµπαγή δάση κωνοφόρων, η διαµόρφωση κρασπεδικών
περιβαλλόντων (µπορούν να υλοποιούνται µέσα από τις ∆ιαχειριστικές
µελέτες των δασών) ή η διατήρηση ζωνών καλλιεργειών εκτός συγκοµιδής
και εντατικής γεωργίας µέσα σε πεδινές αγροτικές εκτάσεις, βελτιώσεις
βιοτόπων, δηµιουργία δασών σε πεδινές εκτάσεις και γενικώς µέτρα τα
οποία αποδεδειγµένα συµβάλλουν και στην βελτίωση της βιοποικιλότητας µιας
περιοχής. Σπορές και φυτεύσεις επίσης, στοχευµένες για την διατήρηση και
ανάπτυξη της άγριας ζωής θα µπορούσαν να επιδοτούνται µέσα από τα έσοδα
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•

που θα προέκυπταν από την αύξηση των θηραµάτων και τυχόν απαγορευµένες
για την θήρα ζώνες - εκτάσεις θα µπορούσαν να καθορίζονται µε ορθολογικό
τρόπο, ώστε και οι ευκαιρίες θήρας να αυξάνονται στα όρια τους και τυχόν
δυσµενείς συνέπειες να αποφεύγονται για προστατευόµενα είδη. Η µέριµνα αυτή
κρίνεται απαραίτητη εφόσον λαµβάνονται για την ίδια περιοχή δράσεις
διατήρησής τους ή αφορούν σε προστατευόµενες περιοχές κάθε είδους, είτε
αυτές είναι ειδικές περιοχές διατήρησης τύπων οικοτόπων, είτε ζώνες
διατήρησης των πτηνών στα πλαίσια των κοινοτικών Οδηγιών 92/43 και
79/409 αντίστοιχα. Στο πλαίσιο που περιγράφουµε επί του παρόντος, η θήρα
γενικά, θα µπορεί να επιτρέπεται σε αυτές τις περιοχές, εκτός συγκεκριµένων
περιπτώσεων όπου το προστατευόµενο είδος δύναται να τεθεί σε κίνδυνο, αφού
η θήρα θα αποτελεί κίνητρο για την πραγµατοποίηση των προαναφερθέντων
µέτρων.
όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες που ασκούνται στην περιοχή για την οποία
εκπονούνται και να προτείνουν συγκεκριµένα µέτρα που θα υλοποιούνται από την
δασοκοµία (∆ιαχειριστικές µελέτες), από την γεωργία (επιδοτούµενα
προγράµµατα φυτεύσεων φυτοφρακτών, ζώνες άγριας ζωής εκτός συγκοµιδής
κτλ) και την κτηνοτροφία (∆ιαχειριστικά σχέδια βοσκοτόπων), αφού τα θηράµατα
ενδιαιτώνται τόσο σε δασικές όσο και σε µη δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

Ως προς τις απαραίτητες προδιαγραφές των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων για τη θήρα,
που θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους άνω τοµείς, απαιτείται ειδική συνεργασία µε
πανεπιστηµιακούς – τεχνολογικού φορείς, οι οποίοι θα λάβουν υπόψη τους την µέχρι
σήµερα επιστηµονική γνώση και την διεθνή εµπειρία και θα τις προσαρµόσουν στις
ελληνικές συνθήκες.

∆.2. Ως προς τις αρµόδιες υπηρεσίες που θα εκπονούν
και θα εγκρίνουν τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια

Το Σύνταγµα της χώρας (άρθρο 24) και ο εφαρµοστικός αυτού Νόµος 998/79, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε τις διατάξεις των Ν. 3208/2003, 1845/1989,
4280/2014 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν.∆.86/69, καθορίζει ως αρµόδια
υπηρεσία για την διαχείριση της άγριας ζωής και εποµένως και για την εφαρµογή
των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων τη ∆ασική Υπηρεσία.
Εποµένως, δεν µπορεί παρά να είναι αυτή αρµόδια (∆ασική Υπηρεσία) και αυτό
δεν είναι δυνατόν να αποτελεί στοιχείο ερωτήµατος.
Τα Σχέδια αυτά οφείλουν να θεωρούνται και να εγκρίνονται σε επίπεδο Συντονιστή
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ανά ∆ιεύθυνση ∆ασών, η οποία µπορεί να αναθέτει σε
ιδιωτικούς φορείς, ΜΚΟ και κυνηγετικές οργανώσεις την εκπόνησή τους κάτω από
την επίβλεψη της τοπικής ∆ασικής Υπηρεσίας (∆ασαρχείο, ∆ασονοµείο).
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Επίσης απαραίτητη για την προσαρµογή στο θηρευτικό πλαίσιο που προτείνεται διά
του παρόντος είναι η συνεχής επιµόρφωση και εκπαίδευση στις νέες γνώσεις και
δεξιότητες που απαιτούνται από τις ∆ασικές Υπηρεσίες και η αξιοποίησή τους
στις πρακτικές που εφαρµόζουν στη διαχείριση τόσο των θηραµατικών πληθυσµών
όσο και των δασών και δασικών εκτάσεων οι οποίες αφορούν στο 65% της
επικράτειας. Υπό το πρίσµα αυτό και προκειµένου να καλύπτονται τόσο οι
παρούσες όσο και οι µελλοντικές ανάγκες, κρίνεται αναγκαία η συνέργεια µεταξύ
επιστήµης και διαχείρισης στην πράξη, ώστε οι δασικές υπηρεσίες να
ανταποκρίνονται σε θέµατα, όπως του συντονισµού των φορέων για την διενέργεια
των προγραµµάτων καταµέτρησης πληθυσµών των θηρεύσιµων ειδών, της εκτίµησης
του πληθυσµού ενός θηρεύσιµου είδους, του σχεδιασµού ενδεδειγµένων
διαχειριστικών µέτρων για την ανάπτυξη των θηραµατικών πληθυσµών και η
εφαρµογή τους, της παρακολούθησης των επιπτώσεων της θήρας στους
θηραµατικούς πληθυσµούς, της παρακολούθησης παραγόντων, όπως αλλαγές στη
χρήση των δασών και των αγροτικών εκτάσεων και η λήψη των αναγκαίων µέτρων
για προσαρµογή σε αυτές κ.α.
Η χρηµατοδότηση των όποιων µέτρων προτείνονται καθώς και η αναγκαία
στελέχωση των Υπηρεσιών που θα αναλάβουν την επεξεργασία και διεκπεραίωση
όλων αυτών των διαδικασιών είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχή
αναθεώρηση του πλαισίου της θηρευτικής δραστηριότητας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Με την εφαρµογή των βασικών αξόνων του προαναφερθέντος πλαισίου για την
αναµόρφωση της θήρας στην Ελλάδα και µε την προϋπόθεση ότι i) θα υπάρξει η
αναγκαία στελέχωση των ∆ασικών Υπηρεσιών και ειδικά των ∆ασονοµείων τα οποία
σήµερα υπολειτουργούν για διάφορους λόγους και ii) η απαραίτητη συνεχής
χρηµατοδότηση, θεωρούµε πως µπορούν να εφαρµοσθούν τα προαναφερθέντα και να
βελτιωθούν πολλαπλά οι συνθήκες άσκησης της θήρας, ακόµα κι αν για κάποιους
φαντάζουν ως ένα πλαίσιο ουτοπικό.
Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα διατήρησης της υπάρχουσας
κατάστασης χωρίς ή µε ελάχιστες αλλαγές. Ως αιτιολογία, προβάλλεται κυρίως η
χρόνια αδυναµία της ∆ασικής Υπηρεσίας να ανταποκριθεί επαρκώς στις εκ του
νόµου υποχρεώσεις της αναφορικά µε την θήρα, κυρίως λόγω οικονοµικών και
γραφειοκρατικών λόγων. Ωστόσο, οι υπαρκτές και διαπιστωµένες αδυναµίες κατά
την άποψη µας δεν θα πρέπει να αποτελούν παράγοντα αποτροπής για την αλλαγή
του πλαισίου θήρας στη χώρα µας, αλλά αντίθετα, θα πρέπει να αποτελέσουν αφορµή
προκειµένου να αναµορφωθεί και το θεσµικό πλαίσιο των δασικών υπηρεσιών, για
την απλοποίηση των διαδικασιών και την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας που τις
επιβαρύνει και την επαρκή - ικανοποιητική στελέχωσή τους, ώστε να ανταποκριθούν
µέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο στις σηµερινές απαιτήσεις. Οι όποιες οικονοµικές
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αδυναµίες υφίστανται θα πρέπει να αφυπνίσουν την κοινωνία µας, εξαναγκάζοντας
µας αφενός µεν να βρούµε οικονοµικότερους τρόπους λειτουργίας και οργάνωσης
των δηµόσιων υπηρεσιών αλλά και αφετέρου να διεκδικήσουµε οικονοµικούς πόρους
για τη στήριξη των ανθρώπων της υπαίθρου µέσω της αύξησης των εσόδων από τη
αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων.
Σε κάθε περίπτωση, εκτιµάµε ότι η επί µακρόν διατήρηση της υπάρχουσας
κατάστασης δεν είναι επωφελής ούτε για το φυσικό περιβάλλον, ούτε για την
θηραµατική δραστηριότητα, ούτε για την ∆ασική Υπηρεσία.
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