Κύριε Υφυπουργέ, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευχαρίστηση μας σχετικά
με το διάβημα που αφορά στην έναρξη του εθνικού διαλόγου για τη θήρα,
επισημαίνοντας όμως πως το χρονικό περιθώριο που θέτεται είναι τόσο πολύ
περιορισμένο που πιθανότερα να μην εξυπηρετήσει ως προς την διεξαγωγή
εμπεριστατωμένων συμπερασμάτων, ουσιαστικών αλλαγών και εξέρευσες πιθανών
λύσεων σε ζητήματα που απασχολούν το κυνήγι, με κίνδυνο να επιφέρει τον
εξωραϊσμό κακώς κείμενων εδραιωμένων καταστάσεων, χωρίς πραγματική επίλυση
προβλημάτων και δυσκολιών που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο χρόνο.
Πάρα ταύτα συνοπτικά θα αναφερθούμε σε κάποια θέματα που κατά την
κρίση μας πρέπει να μπουν στον βασικό κορμό του διαλόγου με προοπτική να μας
δοθεί η ευκαιρία, κατά το διάλογο να αναλύσουμε αυτά και ενδεχομένως να
προσθέσουμε και άλλα που θα προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του διαλόγου.
 Διαχειριστικό σχέδιο –βιοποικιλότητα:
- Στα πλαίσια της διαχείρισης και της βιοποικιλότητας θα θέλαμε να σταθούμε
αρχικά στα εξής σημεία:
α) Κατάργηση του διαχειριστικού μέτρου εμπλουτισμού βιοτόπων με
θηράματα, επειδή ενώ εφαρμόζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν
κατόρθωσε να συμβάλει στον ως άνω εμπλουτισμό και μάλιστα έχει
δημιουργήσει προβλήματα προς δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή ενώ κάθε χρόνο
απελευθερώνονται πλήθος πουλιών προς εμπλουτισμό, συχνά στον ίδιο
βιότοπο, εν τούτοις δεν έχει παρατηρηθεί εγκατάσταση των θηρεύσιμων
ειδών στον τόπο απελευθέρωσης. Αντίθετα με τα φτερωτά θηράματα,
διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια ότι, ο εμπλουτισμός βιοτόπων με
αγριόχοιρους έχει επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα, που αφορούν την
υπερβολική αύξηση του αριθμού τους και ταυτόχρονα την δημιουργία σωρεία
προβλημάτων με οικονομικό αντίκτυπο σε κατοίκους πολλών περιοχών της
υπαίθρου. Τέλος υπάρχουν αναφορές για την αύξηση του πληθυσμού
επιβλαβών ειδών που πολύ πιθανόν να συνδέονται και με το μέτρο του
εμπλουτισμού.
Συνέχεια των ανωτέρω θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου ο ρόλος των
εκτροφείων θηραμάτων, αλλά και των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών.
β) Η βελτίωση των βιοτόπων με μέτρα όπως σπορές κ.λπ., πιστεύουμε ότι δεν
πρέπει να αντιμετωπίζεται επιπόλαια ,όπως γίνεται σήμερα από της
Κυνηγετικές Οργανώσεις αλλά αντίθετα θα πρέπει να εφαρμόζεται κατόπιν
σοβαρής και αναλυτικής έρευνας ,εκπόνηση επιστημονικά τεκμηριωμένων
μελετών και πολύ προσεκτικής υλοποίησης αυτών.
-Μείωση των καρπώσεων, εκτός του αγριόχοιρου, κατά την κυνηγετική
περίοδο για τα επόμενα 5 χρόνια.
- Απαγόρευση της εκγύμνασης σκύλων κατά την αναπαραγωγική περίοδο των
θηραμάτων(ανάλογα με το θήραμα της κάθε περιοχής).


Θεσμικό πλαίσιο
- Καταφύγια Αγρίας Ζωής(ΚΑΖ):
Παρατηρείται το φαινόμενο να δημιουργούνται ΚΑΖ και σε μικρό χρονικό
διάστημα να προτείνεται, από την τοπική αυτοδιοίκηση ή τις κυνηγετικές
οργανώσεις, η κατάργηση τους και να ασκούνται πιέσεις στις Δασικές
Υπηρεσίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Άποψη μας είναι η συμπλήρωση του
νομικού καθεστώς που διέπει αυτή την κατηγορία προστατευόμενων
περιοχών, επιβάλλοντας την απαγόρευση της κατάργησης τους άπαξ και
δημιουργηθούν, καθώς επίσης να θεσπιστούν αυστηρά κριτήρια ως προς τη
δημιουργία νέων, ανεξάρτητα από τις εγκρίσεις επιτρεπτών επεμβάσεων.

-

-



Επαναπροσδιορισμός του ρόλου των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
Περιορισμός της δράσης τους σε καθαρά φιλοθηραματικό έργο και
επακριβής ορισμός του έργου αυτού που θα περιλαμβάνει την ουσιαστική
εκπαίδευση των κυνηγών, προάγοντας την χρηστή διαχείριση και από τους
κυνηγούς, του φυσικού πλούτου της Χώρας(Θήραμα και ενδιαίτημα).
Ριζική αλλαγή του καταστατικού των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
Αυτοχρηματοδότηση των κυνηγετικών Οργανώσεων με παράλληλη παύση
της εποπτείας τους από τις Δασικές Υπηρεσίες και την πλήρη προσαρμογή
τους στις διατάξεις του νόμου περί σωματίων.
Αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη θηροφυλακή. Να
προσδιοριστεί ένα νέο εργασιακό καθεστώς στο οποίο θα υπόκεινται. Στη
συνέχεια ανάλογα με το νομικό καθεστώς που θα καθοριστεί να
προχωρήσουμε σε συντονισμό της θηροφύλαξης από το σύνολό των
εμπλεκομένων σε αυτήν(πιθανή μετακίνηση τους στις Δασικές
Υπηρεσίες).

Οικονομικό πλαίσιο – φύλαξη φύσης και έλεγχος λαθροθηρίας
Τα έσοδα από τις άδειες θήρας πρέπει να αποδίδονται εξ ολοκλήρου στο
κράτος. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί η διαδικασία έκδοσης
αδειών, ώστε να γίνεται χωρίς μεσάζοντες τις κυνηγετικές οργανώσεις και
χωρίς ταλαιπωρία για τους κυνηγούς, με ηλεκτρονικό τρόπο, άμεσα και απλά.
Ακόμα προτείνουμε τη θέσπιση προστίμου παραβάσεων λαθροθήριας.
Αναμένουμε ειδοποίηση σας.

