Αξιότιμοι κύριοι,
Θέλοντας και γω από την πλευρά μου να συμβάλω στην εθνική προσπάθεια αναμόρφωσης
και εκσυγχρονισμού του κυνηγίου στην χώρα μας, σας διαβιβάζω ορισμένες σκέψεις και
προτάσεις οι οποίες είναι απόρροια της 40ετους ενασχόλησης μου με το άθλημα του
κυνηγίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Αρτέμης Βάσιος

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΗΡΑΣ








Να θεσπισθεί σεμινάριο επιμόρφωσης των υποψήφιων κυνηγών με ανάλογο
κόστος.
Να καθορισθούν εξετάσεις ουσίας και όχι τύπου, (σήμερα ο κάθε άσχετος πολύ
εύκολα με τυπικές διαδικασίες αποκτά άδεια κυνηγίου).
Για να μην υπάρξει σπατάλη πόρων και χρόνου, η διδακτέα ύλη μπορεί να είναι
από το εγχειρίδιο «Κυνηγετική επιμόρφωση» που εκδίδει το Ταμείο Θήρας της
Κύπρου (http://flipbooks.gamefund.gov.cy/#/1/), αφού γίνει πρώτα συνεννόηση
μαζί τους.
Να γίνει χρήση του διαδικτύου για επιμόρφωση και ενημέρωση των κυνηγών,
παλαιών και νέων ( ανάρτηση του εγχειριδίου της «Κυνηγετικής Επιμόρφωσης» ,
ανάρτηση χάρτη όλης της χώρας με της ζώνες απαγόρευσης, τα όρια των
καταφυγίων, οι ζώνες εκγύμνασης, τα είδη που απαγορεύεται η θήρα τους με τις
φωτογραφίες τους, κλπ)
Να γίνει προσπάθεια οι κυνηγοί να διαμορφώσουν «κυνηγετική συνείδηση», να
είναι χομπίστες και όχι «κατσαρολάδες», να μην κομπάζουν για τα κατορθώματά
τους (να καταδικάζονται και να λοιδορούνται οι εγωιστικές αναρτήσεις στο
facebook που κάνουν κάθε σκεπτόμενο κυνηγό να θλίβεται και να μελαγχολεί).

ΤΕΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΗΡΑΣ
Για να εκδοθεί άδεια κυνηγίου θα πρέπει υποχρεωτικά(άραγε γιατί?) ο κυνηγός να
εγγραφεί σε κυνηγετικό σύλλογο «αναγνωρισμένο συνεργαζόμενο με το Υπουργείο
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας» . Έτσι ενώ σε ένα κυνηγετικό
σύλλογο εγγράφονται πχ 1000 μέλη στην ουσία τα 50 είναι ενεργά, τα υπόλοιπα γράφτηκαν
από ανάγκη.
Όπως γνωρίζετε τα τέλη έκδοσης άδειας κυνηγίου καθορίζονται με υπουργική απόφαση
και έχουν ως εξής:
Τέλη τοπικής άδειας 10 ευρώ, περιφερειακή 30 ευρώ, γενική 60 ευρώ.
Ο κυνηγός όμως πληρώνει (από το 2011 που έχω στοιχεία μέχρι σήμερα) για έκδοση
γενικής άδειας 160 ευρώ.
Αυτά κατανέμονται ως εξής (έτος 2013):








Υπέρ ειδικού φορέα Δασών Πράσινου Ταμείου 60 ευρώ
Χαρτόσημο ΟΓΑ 18 ευρώ
Τραπεζικά τέλη, χαρτόσημα συνδρομών 1,25 ευρώ
Ατομικό ασφάλιστρο 4,75 ευρώ
Συνδρομή Συνομοσπονδίας 40,1 ευρώ
Συνδρομή Ομοσπονδίας 5 ευρώ
Συνδρομή τοπικού συλλόγου 14,9 ευρώ




Έκτακτη οικονομική εισφορά υπέρ Ομοσπονδίας 10 ευρώ
Έκτακτη οικονομική εισφορά υπέρ συλλόγου 5 ευρώ

Παρατηρήσεις.
Το κράτος εισπράττει από την γενική άδεια 60 ευρώ.
Ο ΟΓΑ εισπράττει 18 ευρώ
Η Συνομοσπονδία εισπράττει 40,1 ευρώ.
Η Ομοσπονδία εισπράττει 15 ευρώ
Ο τοπικός σύλλογος εισπράττει 19,9 ευρώ.
Οι έκτακτες εισφορές, ύψους 15 ευρώ, έχουν γίνει μόνιμες (τουλάχιστον από το 2011 μέχρι
σήμερα υφίστανται και ανανεώνονται κάθε χρόνο στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων,
χωρίς να υπάρχει επαρκής αιτιολογία για τον σκοπό τους).
Δηλαδή το κράτος εισπράττει 78 ευρώ, και τα σωματεία εισπράττουν 75 ευρώ με την
μερίδα του λέοντος να πηγαίνει στην Συνομοσπονδία.
Προτάσεις







Να καταργηθούν οι έκτακτες εισφορές
Ο ισολογισμός των σωματείων να δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα
τους, (όσες φορές και να ζήτησα από την ομοσπονδία να μου τον διαβιβάσουν, ως
κυνηγό, αρνήθηκαν).
Το ποσό που εισπράττεται από την Ομοσπονδία και αφορά την μισθοδοσία των
θηροφυλάκων να εισπράττεται από το κράτος και ταυτόχρονα οι ομοσπονδιακοί
θηροφύλακες να μεταταγούν στο υπουργείο για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.
Να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης των αδειών κυνηγίου, με χρέωση της
πιστωτικής κάρτας του κυνηγού (βλέπε το παράδειγμα της Κύπρου,
http://www.moi.gov.cy/moi/wildlife/wildlife_new.nsf/index_gr/index_gr?opendocu
ment).

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Η ύπαρξη της συνομοσπονδίας είναι γραφειοκρατική δομή και κοστοβόρος.
Σε πολλούς συλλόγους , ομοσπονδίες αλλά και στην Συνομοσπονδία τα ίδια άτομα (μερικά
από το 1982 !!!, ) βρίσκονται στο διοικητικό συμβούλιο πότε ως πρόεδροι και πότε ως
γραμματείς.
Προτάσεις
Να καταργηθούν οι ομοσπονδίες, γιατί δεν παράγου έργο. Το έργο το παράγουν οι τοπικοί
σύλλογοι οι οποίοι και πρέπει να ενδυναμωθούν (οικονομικά, στελεχιακά, κλπ)

Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό να αναμορφωθεί το νομικό πλαίσιο λειτουργίας τους (να
μπορεί κάποιος μόνο 2 θητείες να υπηρετεί στο ΔΣ, ΟΧΙ ως πρόεδρος ή γραμματέας, η
εκλογή του ΔΣ να γίνεται απευθείας από τους κυνηγούς, και ΌΧΙ από τους προέδρους των
τοπικών κυνηγετικών συλλόγων, κλπ)
Η εκλογή των μελών του ΔΣ της Συνομοσπονδίας να γίνεται με άμεση ψηφοφορία από τα
μέλη των τοπικών κυνηγετικών συλλόγων, (σήμερα έχουμε ισόβιο πρόεδρο…).

ΠΑΤΑΞΗ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑΣ
Α. Η κυνηγετική νομοθεσία είναι απαρχαιωμένη και δύσκολα εφαρμόσιμη.
Β. Σήμερα οι πάταξη της λαθροθηρίας βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στη δικαιοδοσία της
Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.
Οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες προσλαμβάνονται και διαχειρίζονται από τους προέδρους
των ομοσπονδιών με φωτογραφικές και αδιαφανείς διαδικασίες.
Προφανώς η εξάρτιση από τους προέδρους των συλλόγων και των ομοσπονδιών είναι
προφανής και έχει συνέπειες στην αποτελεσματικότητα του έργου τους (συχνές
παρεμβάσεις για παρανομούντες φίλους και ψηφοφόρους, κλπ).
Γ. Η εκγύμναση των σκύλων την περίοδο απαγόρευσης του κυνηγίου έχει γίνει σχεδόν
νόμιμη, (αυτό αποδεικνύεται και από τις καταδικαστικές αποφάσεις που οφείλει να
συγκεντρώνει η Ομοσπονδία για να αξιολογεί και το έργο των ομοσπονδιακών
θηροφυλάκων..)
Δ. Εξαπλώνεται ανησυχητικά η χρήση ομοιωμάτων και κραχτών.
Ε. Οι ημερομηνίες έναρξης του κυνηγίου του λαγού και της πέρδικας διαφέρουν,(η πέρδικα
ξεκινά αργότερα και τελειώνει αργότερα). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της
λαθροθηρίας (κυνηγοί με σκυλιά φέρμας πηγαίνουν στο βουνό δήθεν για να κυνηγήσουν
λαγό , την ημερομηνία έναρξης του λαγού και κυνηγούν πέρδικα. Είναι δύσκολο αν όχι
αδύνατον να αστυνομευθούν όλα τα βουνά μας) Επίσης οι ημερομηνίες λήξης του
κυνηγίου είναι πολλές και δυσκολομνημόνευτες. Έτσι άλλη ημερομηνία σταματά η χ πάπια
και άλλη η ψ.
Προτάσεις
Α. Νομοθεσία
Εξιχρονισμός νομοθεσίας , (πχ τσουχτερό πρόστιμο και όχι κατάσχεση αυτοκινήτου, γιατί η
βαρύτητα της ποινής πολλές φορές δρα ανασταλτικά στην σύλληψη του λαθροθήρα),
απλοποίηση και εφαρμογή της νομοθεσίας, (πχ να καταδικάζεται αυτός που
συλλαμβάνεται νύχτα, στο καρτέρι, να κατέχει «ζεστή» μπεκάτσα και να μην απαιτείται να
συλλαμβάνεται τη ώρα του πυροβολισμού κλπ).
Β. Πάταξη λαθροθηρίας






Οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες να μεταταγούν στο Υπουργείο, με αντίστοιχη
μεταφορών οικονομικών πόρων από την Συνομοσπονδία στο Υπουργείο
Να δοθεί οικονομικό κίνητρο στους θηροφύλακες για κάθε καταδίκη (όχι σύλληψη)
λαθροκυνηγού.
Να θεσπισθεί ετήσιο βραβείο «ο καλύτερος θηροφύλακας της χρονιάς» για τον πιο
αποτελεσματικό θηροφύλακα (αριθμός συλλήψεων , ελέγχων, κλπ).
Τα οικονομικά βραβεία να επιβαρύνουν τους κυνηγούς.

Γ. Εκγύμναση σκύλων






Καλύτερη αστυνόμευση των εκπαιδευτικών κυνηγίων που έχουν γίνει μάστιγα.
Οριοθέτηση «ζωνών εκγύμνασης σκύλων», με απελευθερωμένο θήραμα
(φασιανός, πέρδικα, ορτύκι, κουνέλι, λαγός, κλπ). Οι ζώνες να βρίσκονται σε
κοντινή απόσταση από τις πόλεις ώστε να έχουν ισχυρότερο κίνητρο οι κυνηγοί.
Απλοποίηση της νομοθεσίας όσον αφορά τη ίδρυση ζωνών, απελευθέρωση
θηραμάτων, κλπ
Να ιδρυθούν ζώνες απαγόρευσης κυνηγίου και ταυτόχρονα να είναι ζώνες
εκγύμνασης και εμπλουτισμού θηραμάτων. Έτσι σε λίγα χρόνια θα δημιουργηθεί
τοπικός πληθυσμός θηραμάτων και δεν θα χρειάζονται απελευθερώσεις, (βλέπε
πεδινές πέρδικες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης). Έτσι θα εξαλειφθεί σε μεγάλο
βαθμό η παράνομη εκγύμναση.

Δ. Κράχτες και Ομοιώματα



Να απαγορευθεί η εισαγωγή και πώληση ομοιωμάτων και κραχτών.
Να θεσπισθούν αυστηρές χρηματικές ποινές στον έμπορο και τον κυνηγό. Τα
πρόστιμα να επιβάλλονται επί τόπου.

Ε. Να ταυτίζονται οι ημερομηνίες έναρξης του κυνηγίου του λαγού και της πέρδικας. Επίσης
και αυτές που αρχίζει και τελειώνει το κυνήγι των υδροβίων.
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΔΗΜΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
Σήμερα απαγορεύεται μία περιοχή πχ για ορεινή πέρδικα για μεγάλο χρονικό διάστημα με
αποτέλεσμα οι άλλες περιοχές να δέχονται μεγάλη κυνηγετική πίεση με ότι αυτό
συνεπάγεται.
Ο πληθυσμός στην απαγορευμένη περιοχή δεν αυξάνεται πάνω από έναν συγκεκριμένο
αριθμό που είναι ικανή να θρέψει η απαγορευμένη περιοχή.
Άρα δεν έχει νόημα η μακροχρόνια απαγόρευση.
Προτάσεις


Να εναλλάσσονται συχνά (κάθε 3 χρόνια) οι περιοχές απαγόρευσης με αυτές που
επιτρέπεται το κυνήγι της ορεινής πέρδικας και του λαγού. Τα 3 χρόνια είναι
αρκετά για να αναπτυχθούν τα θηράματα.





Να εγκατασταθούν ποτίστρες σε άνυδρες ορεινές περιοχές (όπου εγκαταστάθηκαν
απέδωσαν αποτελέσματα
Να γίνει σπορά πτηνοτροφικών πτηνών σε ορεινές περιοχές.
Να γίνει συστηματική καταπολέμηση των επιβλαβών ειδών (αλεπού, κορακοειδή) .
Οι τελευταίες τρείς δράσεις να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ του κάθε τοπικού συλλόγου ο
οποίος να ελέγχεται από το Δασαρχείο αυστηρά και συστηματικά για την
υλοποίησή τους .

Τέλος με την συνδρομή του Υπουργείου, να βελτιωθεί το κλίμα μεταξύ των κυνηγετικών
και των οικολογικών οργανώσεων και να ενδυναμωθεί η συνεργασία μεταξύ τους,(κοινή
συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κοινές εκδηλώσεις για το περιβάλλον, κλπ), γιατί
ο σκοπός είναι κοινός.
Η προστασία και η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος.

