ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΣ (ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝ )
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
Η προστασία των Δασών και του Φυσικού της χώρας μας αποτελεί υποχρέωση του
Κράτους και αυτή η υποχρέωση υλοποιείται μέσω των Δασικών Υπηρεσιών οι οποίες έχουν
αναλάβει με την ενσωμάτωση της Αγροφυλακής και την αγροτική ασφάλεια . Η μόνη
σωστή λύση για να σταματήσει η μη λογική απαξίωση της κύριας υπηρεσίας για την
προστασία του Περιβάλλοντος που δεν θα επιβαρύνει και οικονομικά το Κράτος είναι να
μετασχηματιστεί η Δασική Υπηρεσία σε έναν ενιαίο Φορέα που θα αναλάβει αποκλειστικά
την φύλαξη του Περιβάλλοντος, σε αυτόν τον φορέα θα συνδράμει και θα συνεργάζεται η
Αστυνομία και το Λιμενικό όπου απαιτείται. Η φύλαξη μπορεί να επιτευχθεί και μόνο με
τους Δασοφύλακες της Δασικής Υπηρεσίας, οι οποίοι θα αποτελέσουν αρχικά τον κορμό
ενός νέου «Σώματος φύλαξης της Φύσης» που θα είναι ενταγμένο στην Δασική Υπηρεσία
και στις αρμοδιότητές του θα είναι οι ήδη ασκούμενες αρμοδιότητες φύλαξης και
προστασίας των Δασικών Υπηρεσιών. Επίσης πρέπει να επανέλθουν και να ασκούνται
μόνο από αυτήν όλα τα αντικείμενα – αρμοδιότητες της που έχουν με κάθε τρόπο
εκχωρηθεί και σε ιδιώτες και συλλόγους και να έχει τουλάχιστον συναρμοδιότητα με
υπηρεσίες του Δημοσίου σε ζητήματα που ορθολογικά έπρεπε να ασκούνται και από την
Δασική Υπηρεσία όπως πχ το αδίκημα της βοσκής αδέσποτων κτηνοτροφικών – αγροτικών
ζώων σε εκτάσεις που προστατεύονται από την Δασική Νομοθεσία, κάτι που από το 2012
έχει κατά παράλογο τρόπο εκχωρηθεί μόνο στους Δήμους.
Σε αυτό το Σώμα θεμιτό είναι να ενταχθούν και οι Φύλακες των Φορέων
Διαχείρισης, οι οποίοι στο σύνολό τους είναι διπλωματούχοι του ΙΕΚ «Ειδικός Δασικής
Προστασίας» ενώ την φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών που τώρα ασκείται και
από τους Φορείς θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το «νέο» Σώμα. Επίσης σε αυτό το Σώμα να
υπαχθούν με μέριμνα της πολιτείας οι Ιδιωτικοί φύλακες Θήρας των Κυνηγετικών
Οργανώσεων, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες τουλάχιστον προϋποθέσεις
που απαιτούνται και για τους Δασοφύλακες, με ταυτόχρονη κατάργηση της Θηροφυλακής
των Κυνηγετικών Οργανώσεων. Για την σωστή προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και
για την τήρηση του Συντάγματος πρέπει να γίνει κατάργηση όλων των διατάξεων με τις
οποίες παραχωρούνται δημόσιες εξουσίες περί Δασών και Θήρας σε ιδιωτικούς φορείς –
συλλόγους Μην ξεχνάμε ότι το κυνηγετικό δικαίωμα ανήκει στο Κράτος και τα θηράματα
είναι φυσικός πόρος που θεωρείται δημόσιο αγαθό, αυτό απορρέει από το άρθρο 24 του
Συντάγματος σύμφωνα με το όποιο μόνο το Κράτος έχει την υποχρέωση της προστασίας
του Περιβάλλοντος, καθώς και την νομολογία του ΣΤΕ (Απόφαση 1934/1998 Ολομέλειας
ΣΤΕ) ότι αστυνομικά καθήκοντα και δημόσια εξουσία δεν μπορεί να εκχωρούνται ή
ασκούνται από ιδιώτες.
Στο ανωτέρω προτασσόμενο πλαίσιο φύλαξης του Φυσικού Περιβάλλοντος πρέπει
να γίνει αναδιοργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών. Η Δασική Υπηρεσία να ανασυγκροτηθεί
εκ βάθρων και να αναβαθμιστεί, αφού υπαχθεί απευθείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (
για την καλύτερη λειτουργία της προτείνεται από εμάς η κάθετη δομή της). Επίσης για να
μπορέσει να έχει πόρους ώστε να ασκεί απρόσκοπτα το έργο της να της αποδοθούν σε
αυτήν αποκλειστικά τα έσοδα από την Θήρα και να έχει και έσοδα (μέσω του πράσινου

ταμείου) από τις πόσεις φύσεως δραστηριότητες εντός των Δασών των δασικών και
χορτολιβαδικών εκτάσεων.
Πέραν των παραπάνω που αναφέρουμε πρέπει να γίνουν επίσης και τα ακόλουθα:

1.
Το «νέο» Σώμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένστολο, με συγκεκριμένη, ενιαία
και ευδιάκριτη στολή και ένοπλο Το προσωπικό φύλαξης να αποκτήσει και τον
κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όπου υπάρχει έλλειψη (Τζιπ , δίκυκλα, οπλισμό,
καύσιμα) Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των Δασικών Υπηρεσιών..
2.
24/ωρη και αδιάλειπτη λειτουργία της υπηρεσίας φύλαξης του περιβάλλοντος στα
πρότυπα των Σωμάτων Ασφαλείας. Όπου δεν επαρκούν οι υπάλληλοι για την 24/ωρη
λειτουργία να εφαρμοστεί κυλιόμενο ωράριο ή βάρδιες ανά εβδομάδα. (όπως λειτουργεί
και η Ιδιωτική Θηροφυλακή.
3.
Να δημιουργηθεί στο Υπουργείο ένα τηλεφωνικό - συντονιστικό κέντρο που Θα
δέχεται καταγγελίες από όλη την Ελλάδα για παρανομίες που άπτονται στις αρμοδιότητες
της υπηρεσίας, που θα λειτουργεί όλο το 24/ωρο, ή μόνο για τις απογευματινές και
βραδινές βάρδιες. Η λειτουργία του θα αποσκοπεί στο να ενημερώνεται από τις Δασικές
Υπηρεσίες για την στελέχωση και λειτουργία της βάρδιας και να ενημερώνει με την σειρά
του, σε περίπτωση καταγγελίας (μέσω κινητών τηλεφώνων) τους αρμόδιους υπάλληλους,
που θα βρίσκονται σε βάρδια και πλησίον της περιοχής που θα αναφέρεται η καταγγελία.
Επίσης δεν θα απαιτείται απογεύματα και βράδια να μείνει υπάλληλος εντός των Δασικών
Υπηρεσιών που θα δέχεται τηλεφωνικές καταγγελίες για να ενημερώνει σχετικά τα
περίπολα.
4.
Να αλλάξει το υφιστάμενο αναχρονιστικό και πολύπλοκο νομικό πλαίσιο έκδοσης και
θεώρησης των αδειών Θήρας. Το υπάρχον πλαίσιο ωθεί τους κυνηγούς να θεωρούν ή
εκδίδουν άδειες μέσω των Κυνηγετικών Οργανώσεων προκειμένου να αποφύγουν την
ταλαιπωρία ειδικά της αυτοπρόσωπης παρουσίας, η οποία φαίνεται δεν εφαρμόζεται
στους κυνηγετικούς Συλλόγους. Να μπορεί να γίνει με απόφαση, Νόμο θεώρηση αδειών
από τρίτο πρόσωπο που θα έχει σχετική εξουσιοδότηση, αλλά και θεώρηση να γίνεται σε
κάθε Δασική Υπηρεσία του Νομού ή και της Χώρας προς αποφυγή ταλαιπωρίας. Αυτό μέχρι
σήμερα γίνεται μόνο από την Δασική Υπηρεσία του τόπου διαμονής του ενδιαφερόμενου
κυνηγού, η όποια μπορεί να βρίσκεται πολύ πιο μακριά από την πλησιέστερη σε αυτόν
Δασική Αρχή. Επίσης να μην χρειάζεται ο μεμονωμένος κυνηγός που επιθυμεί να
θεωρήσει την άδεια θήρας του να είναι μέλος κάποιου συλλόγου για να μπορεί να
εξασφαλίσει ασφαλιστήριο
5.
Να γίνεται καταγραφή της βιοποικιλότητας ανά τακτά χρονικά διαστήματα (πχ. κάθε
πέντε χρόνια) από τα Δασαρχεία - «νέο» Σώμα φύλαξης και όχι από Κυνηγούς και
συλλόγους τους.
6.
Να αυξηθεί η απόσταση που θα επιτρέπεται το κυνήγι γύρω από τους οικισμούς,
χωριά κλπ. πέραν των 250 μέτρων, (να γίνει 350 μέτρα τουλάχιστον)

Σαφώς έχουμε και περισσότερες προτάσεις πάνω στο αντικείμενο της Θήρας αλλά οι
ανωτέρω προτάσεις (μέχρι και την 4η πρόταση) αν υλοποιηθούν θα διασφαλίσουν την
πάταξη της λαθροθηρίας η οποία είναι αναγκαία και επιτακτική, διορθώνοντας τα όποια
ατοπήματα από πλευράς Πολιτείας έχουν καθυστερήσει το αυτονόητο (δηλαδή την σωστή
και αποτελεσματική φύλαξη του Περιβάλλοντος – Θήρας αλλά και τον αμιγώς δημόσιο
χαρακτήρα αυτής).
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