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Σε ένα υψηλό επιχειρησιακό επίπεδο που αποδίδει απτά αποτελέσματα,  συνεχίζει να 

διατηρεί το σώμα των θηροφυλάκων της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας,  με 

τη σιγουριά και την πεποίθηση ότι έτσι ανταποκρίνεται στη θέληση της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των κυνηγών - μελών της. 

Αν και τα δυο τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση έχει πλήξει αισθητά τις οικονομικές 

εισροές των κυνηγετικών οργανώσεων, η Δ΄ΚΟΣΕ δεν επέτρεψε  στην όποια “υστέρηση” 

εσόδων να επηρεάσει τη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα της Θηροφυλακής... 

Ο επισυναπτόμενος πίνακας αντιπροσωπεύει μια μικρή μόνο “σύνοψη” της δράσης της 

θηροφυλακής κατά το 2012, καθώς είναι αδύνατον, βέβαια, να “ποσοτικοποιηθεί” ο 

αποτρεπτικός και προληπτικός χαρακτήρας των περιπολιών που νύχτα και μέρα 

πραγματοποιούν οι θηροφύλακες στις περιοχές ευθύνης τους. 

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που σε καθημερινή βάση συλλέγει η Ομοσπονδία, 

τον προηγούμενο χρόνο οι 68 θηροφύλακες της Δ΄ΚΟΣΕ πραγματοποίησαν 67.769 

ελέγχους,  διαπιστώνοντας συνολικά 803 παραβάσεις του νόμου περί  

θήρας, αλλά και άλλα παραπτώματα εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος... 

Από 1-1-2012 έως και 31-12-2012, 373 άτομα παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη με 

δικογραφίες που σχηματίσθηκαν εναντίον τους, ενώ στις πιο σοβαρές εξ' αυτών η 



Ομοσπονδία παρεμβαίνει και ως “πολιτική αγωγή” κατά τη διάρκεια της ακροαματικής 

διαδικασίας.     

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου 

διπλασιάστηκαν σχεδόν οι συλλήψεις ατόμων που κυνηγούσαν χωρίς να έχουν εκδώσει ή 

ανανεώσεις άδειες θήρας, ενώ...τριπλάσιος σε σχέση με την προπερυσινή χρονιά ήταν ο 

αριθμός των συλλήψεων που αφορούσε τη χρήση ηχομιμητικών συσκευών (κράχτες), μια 

παράβαση που κατά προτεραιότητα έχει αποφασίσει να αντιμετωπίσει η Ομοσπονδία.... 

Αισθητά αυξημένος ήταν επίσης και ο αριθμός των μηνύσεων για το παράνομο καρτέρι 

της μπεκάτσας, όπως και για την άσκηση θήρας χωρίς το προβλεπόμενο  διακριτό 

πορτοκαλί ένδυμα, όπου τα περιθώρια “ανοχής” έχουν εξαντληθεί μετά τα θανατηφόρα 

δυστυχήματα που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια! 

Αντιθέτως, σημαντικά μειωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές ήταν τα 

περιστατικά λαθροθηρίας  εντός των Καταφυγίων ή άλλων απαγορευμένων περιοχών, 

καθώς και της παράνομης θήρας εκτός της νόμιμης κυνηγετικής περιόδου. 

Τα στοιχεία του πίνακα βεβαίως, δεν είναι δυνατόν να αποτυπώσουν τη συνεισφορά του 

σώματος στη βελτίωση των βιοτόπων και στη λειτουργία των εκτροφείων μας, αλλά ούτε 

και τα νέα καθήκοντα που επωμίστηκαν πρόσφατα οι θηροφύλακες για... την επιτήρηση 

της λύσσας, την παράνομη υλοτομία και την εφαρμογή του νόμου για τα “Ζώα 

Συντροφιάς”.  

Η γνωμοδότηση του Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου που επαναβεβαιώνει και 

ισχυροποιεί απολύτως τα δικαιώματα, τις αρμοδιότητες και τον προανακριτικό ρόλο της 

Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων,  είναι σαφές πως λειτούργησε 

“προωθητικά” για τη λειτουργία του σώματος... 

Και σε αυτούς του δύσκολους καιρούς όπου η “λειτουργικότητα” του κράτους 

δοκιμάζεται, η Δ΄ΚΟΣΕ  είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την ενίσχυση και  διαρκή 

αξιολόγηση του έργου του προσωπικού της, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι εισφορές 

των κυνηγών – μελών  της  “επενδύονται” και κεφαλαιοποιούνται με τον πλέον χρήσιμο 

και αποδοτικό τρόπο. 

 

Εκ του Γραφείου Τύπου 

 

 



 

 2012  
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ  
Α/Α ΑΙΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 Θήρα εκτός ζώνης διάβασης τρυγονιών και ορτυκιών 8 
2 Άσκηση θήρας ανευ κυνηγετικής άδειας 114 
3 Παράνομη μεταφορά κυνηγετικού όπλου 38 
4 Παράνομη μετατροπή κυνηγετικού όπλου 45 
5 Θήρα κατά τη διάρκεια εκτεταμμένης χιονοκάλυψης 5 
6 Κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων όταν και όπου απαγορεύεται  16 
7 Χρήση μιμητικών συσκευών και ομοιωμάτων 117 
8 Παράνομη θήρα εκτός επιτρεπόμενης ημέρας 20 
9 Παράνομη θήρα εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου 44 
10 Παράνομη θήρα εντός καταφυγίου και προστατευόμενων περιοχών 33 
11 Παράνομη θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου 10 
12 Παράνομη θήρα Ζαρκαδιού 1 
13 Θήρευση θηραμάτων υπερ του προβλεπόμενου αριθμού 1 
14 Άσκηση θήρας στο καρτέρι 40 
15 Άσκηση θήρας με προβολέα κατά τη διάρκεια της νύχτας 22 
16 Θήρα με μηχανοκίνητο μέσο 21 
17 Θήρα με μηχανοκίνητο πλωτό μέσο 8 

18 
Χρήση ιξών και διχτυών για σύλληψη ωδικών πτηνών και παγίδων 
για σύλληψη θηραμάτων 32 

19 Κράτηση άγριων ζώων και πουλιών σε αιχμαλωσία 19 
20 Παράνομη εκχέρσωση 1 
21 Παράνομη χρήση συσκευών V.H.F. 7 
22 Παράνομη κατοχή και εμπόριο πτηνών 13 
23 Θήρα απαγορευμένου θηράματος 2 
24 Άρνηση για έλεγχο και απείθια 168 
25 Ασκηση θήρας χωρίς φωσφορίζον πορτοκαλί ένδημα 10 
26 Όχληση ειδών της άγριας πανίδας κατά την αναπαραγωγική φάση 2 
27 Παράνομη κατοχή και εμπόριο παγίδων και ηχομιμητικών συσκευών 6 

  ΣΥΝΟΛΟ 803 
 

 


