ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ης

(συνάντηση 20 Απριλίου 2016)

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ
Το οικονομικό πλαίσιο γύρω από την άσκηση του κυνηγιού
(συνδρομές, διάθεση εσόδων κ.λπ.)
ΕΡΩΤΗΜΑ: Θεωρείτε ότι εκπληρώνεται ο σκοπός των συνδρομών για τις Κ.Ο. που
προέρχονται από την έκδοση αδειών θήρας: Αν όχι, ποιες εναλλακτικές προτάσεις για την
αποδοτικότερη διαχείριση των εσόδων από το κυνήγι προτείνετε;
Σύμφωνα με την με αριθ. 127570/2535 Απόφαση ΥΠΕΝ περί «Καθορισμού ετήσιας
συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους» (ΦΕΚ 1670Β’/10-082015), εδάφ. 6 οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι διαθέτουν τουλάχιστον το
ήμισυ των ετησίων εσόδων τους (50%) για φιλοθηραματικές δαπάνες (…). Προτείνουμε την αύξηση
του ποσοστού αυτού σε 80% των εσόδων.
Οι πόροι από το κυνήγι θα πρέπει να διοχετεύονται στη βελτίωση των βιοτόπων και στη
φύλαξη και όχι στους εμπλουτισμούς με θηράματα, δράση που ενώ γίνεται τα 30 τελευταία χρόνια,
τελικώς δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αντιθέτως, έχουν δημιουργηθεί σοβαρά
προβλήματα τόσο σε ότι αφορά την καθαρότητα των τοπικών πληθυσμών αλλά και στην επιβίωση
των απελευθερούμενων ειδών.
Η βελτίωση των βιοτόπων έχει αποδεδειγμένα θετικά και θεαματικά αποτελέσματα στην
αύξηση της αειφορικής κάρπωσης των θηραμάτων. Κατόπιν έρευνας που διεξήχθη στην Κύπρο από
την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, διαφάνηκε ότι ο όγκος των απελευθερώσεων που έγιναν στα
πλαίσια του εμπλουτισμού βιοτόπων με θηράματα έγινε με σκοπό τα απελευθερούμενα είδη να
θηρεύονται από τους κυνηγούς.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Θεωρείτε ότι εκπληρώνεται ο σκοπός των τελών για τη θήρα: Αν όχι, ποιες
εναλλακτικές προτάσεις για την αποδοτικότερη διαχείριση των εσόδων από το κυνήγι
προτείνετε;
Όχι, δεν εκπληρώνεται ο σκοπός των τελών για τη θήρα. Υπάρχουν προβλήματα τόσο στην
αποδέσμευση των χρημάτων, όσο και στη διαχείριση, καθώς υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου
Σελίδα 1 από 3

προσωπικού στο Πράσινο Ταμείο αλλά και δέσμευση των πόρων λόγω της γνωστής οικονομικής
κρίσης στη χώρα.

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ
Θηροφύλαξη και ο έλεγχος της λαθροθηρίας
(ιδιωτικοί φύλακες θήρας, κυνηγετική παραβατικότητα κ.λπ.)
ΕΡΩΤΗΜΑ: Θεωρείτε ότι η θηροφύλαξη πρέπει να είναι καθήκον αποκλειστικά των κρατικών
οργάνων; Αιτιολογείστε.
Σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία και το Σύνταγμα η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Αυτό όμως δεν αποκλείει και δεν θεωρούμε πως η θηροφύλαξη
όπως και η δασοφύλαξη είναι απαραίτητα δουλειά μόνο των κρατικών οργάνων. Μπορεί επίσης να
γίνει και από διαπιστευμένους από τη Δασική Υπηρεσία, ιδιωτικούς φύλακες, με την προϋπόθεση ότι ο
επιχειρησιακός έλεγχος, η καθοδήγηση και ο έλεγχος εφαρμογής του σχεδίου δράσης ανήκει στο
κράτος (Δασική Υπηρεσία) και τα προγράμματα και οι έλεγχοι ενεργούνται από τη Δασική Υπηρεσία.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Θεωρείτε ότι η θηροφύλαξη είναι επαρκής όπως ασκείται σήμερα σε σχέση με το
προστατευτέο αντικείμενο και την περιοχή φύλαξης; Αιτιολογείστε.
Όχι καθώς, απαιτείται περισσότερο προσωπικό, μέσα και υλικά, δηλαδή δασο/θηροφύλακες,
οχήματα, καύσιμα, ανταλλακτικά. Απαραίτητο μέτρο για επαρκή δασο/θηροφύλαξη είναι η ύπαρξη
φυσικής παρουσίας μέσα στο δάσος και γενικότερα στο φυσικό περιβάλλον. Δεν γίνεται φύλαξη με
εποπτεία εκ του μακρόθεν. Δεν νοείται τουλάχιστον στο Αιγαίο να μην υπάρχει (όπως σήμερα ισχύει)
τουλάχιστον ένας δασο/θηροφύλακας σε κάθε νησί της περιφέρειας που εποπτεύουμε.
Χρειάζεται επίσης απαραίτητα εκπαίδευση για την αντιμετώπιση του σύγχρονου εγκλήματος
και όχι μόνο άριστη γνώση του δασικού αντικειμένου. Η γνώση του δασικού αντικειμένου δεν μπορεί
να προστατεύσει από τους κινδύνους του σύγχρονου εγκλήματος με το οποίο έρχεται αντιμέτωπος ο
Δασικός υπάλληλος ή ο κάθε φύλακας, μέσα στο δάσος.
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ΕΡΩΤΗΜΑ: Τι προτείνετε για την αποτελεσματικότερη προστασία της άγριας πανίδας;

-

Βελτίωση βιοτόπων (σπορές, φυτεύσεις τοπικών ειδών καρποφόρων, εμβολιασμοί άγριων
δέντρων, καθαρισμός - καλλιέργεια πηγών, δημιουργία ποτιστρών κ.λπ.).

-

Προστασία

ενδιαιτημάτων

από

πυρκαγιές,

καταπατήσεις,

νόμιμες

και

παράνομες

αδειοδοτήσεις έργων και δραστηριοτήτων που διασπούν τη συνέχεια των φυσικών
οικοσυστημάτων, κυρίως σε μικρά νησιά, εκχερσώσεις, υπερβόσκηση, κ.λπ.
-

Ενίσχυση των υπηρεσιών με εκπαιδευμένο προσωπικό και μέσα.

-

Επιβολή αυστηρών προστίμων κατά τη διαπίστωση των παραβάσεων θήρας από το δασικό
όργανο που τις βεβαιώνει.

-

Χρηματοδότηση για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων εντός δασών και δασικών εκτάσεων και
απαγόρευση χρήσης δρόμων που εξυπηρετούν τα αυθαίρετα.

-

Αφαίρεση από το φυσικό περιβάλλον {ημίαιμα, παραλλαγές των ειδών (mutations), είδη που
εισήχθησαν με τους εμπλουτισμούς αλλά δεν ανήκουν στην τοπική παραλλαγή κ.λπ.} ειδών
που θα μπορούσαν να μολύνουν την καθαρότητα των φυσικών πληθυσμών με οποιονδήποτε
τρόπο ακόμη και με θανάτωση.

Πειραιάς, 20-04-2016
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