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Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης που σας έχει γίνει σχετικά με τα
κρούσματα λύσσας σε μεθοριακές περιοχές κοντά στα βόρεια σύνορά μας, είναι
αναγκαίο να γνωρίζετε και μια σειρά εξελίξεων που επακολούθησαν γύρω από το
θέμα, καθώς η Πολιτεία ανέθεσε

στις κυνηγετικές οργανώσεις κάθε βαθμίδας

σημαντικά “καθήκοντα” πρόληψης και ελέγχου, αλλά και σημαντικές αρμοδιότητες
διαχείρισης σε περίπτωση κρουσμάτων της ασθένειας σε ζώα της άγριας πανίδας...
Πιο συγκεκριμένα:
 Μετά από μια σειρά αλλεπάλληλων επαφών και συναντήσεων μεταξύ
εκπροσώπων της Κ.Σ.Ε. και της Δ' Κ.Ο.Σ.Ε. με τα συναρμόδια υπουργεία
Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς
αναγνώρισαν τις κυνηγετικές οργανώσεις ως μοναδικούς αξιόπιστους
συνομιλητές και “εταίρους” στην οργάνωση της άμυνας της χώρας απέναντι
στην ασθένεια, αποφασίζοντας μάλιστα να περιβάλλουν αυτή τη συνεργασία
και με θεσμική κατοχύρωση
 Έτσι, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που τέθηκε σε ισχύ από τις 11 Απριλίου
του 2012 (υπ’ αριθμ. 1604/45066), οι θηροφύλακες των Ομοσπονδιών και των
κυνηγετικών συλλόγων εξουσιοδοτήθηκαν να συμβάλλουν στο έργο συλλογής
δειγμάτων αγρίων ζώων, ώστε με την αποστολή τους στο Εθνικό Εργαστήριο
Αναφοράς να ελέγχεται τυχόν εμφάνιση της νόσου στην Ελλάδα.
 Με την ίδια Υπουργική Απόφαση θεσμοθετήθηκε η μόνιμη παρουσία
εκπροσώπου της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, στην Επιτροπή που
θα εδρεύει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να συντονίζει, ελέγχει και
παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος...

Σημειώνεται μάλιστα πως η Κ.Σ.Ε. είναι η μόνη κοινωνική οργάνωση που
μετέχει με εκπρόσωπο στην Επιτροπή, καθώς η υπόλοιπη σύνθεση της απαρτίζεται
από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης
 Η Υπουργική Απόφαση επαναφέρει και συγκροτεί επίσης.... “συνεργεία
δίωξης” τόσο ΕΝΤΟΣ όσο και ΕΚΤΟΣ της κυνηγετικής περιόδου, σε
περίπτωση που σε κάποια περιοχή υπάρξει έστω και υποψία περιστατικού
λύσσας σε ζώα της άγριας πανίδας.
Σε περίπτωση λυσσύποπτου ζώου ή ζώων θα ενεργοποιείται “συνεργείο
δίωξης” με τη συμμετοχή των θηροφυλάκων των κυνηγετικών οργανώσεων, με
στόχο τη σύλληψη ή θανάτωση των ζώων που κρίνονται ως “ύποπτα” ...
 Στην περίπτωση μάλιστα που η υποψία μεταβληθεί σε βεβαιότητα και τα ζώα
χαρακτηρισθούν

“θετικά”

στην

ασθένεια,

τα

“συνεργεία

δίωξης”

επιφορτίζονται με την θανάτωση των ευπαθών ζώων της άγριας πανίδας που
δαγκώθηκαν ή ήρθαν σε επαφή με εκκρίσεις ζώων θετικών στη λύσσα.
Σε περίπτωση μάλιστα βεβαιωμένου κρούσματος σε μια περιοχή, εφαρμόζεται
το άρθρο 9 της Συνθήκης της Βέρνης για τη ρύθμιση του υπερπληθυσμού των ειδών
– στόχων της άγριας πανίδας, και κυρίως της αλεπούς, για τη διαφύλαξη της
δημόσιας υγείας.
Υπενθυμίζεται πως το άρθρο 9 της Συνθήκης της Βέρνης επιτρέπει κατ'
εξαίρεση τη νόμιμη χρήση και μη επιλεκτικών μεθόδων θήρευσης (δολώματα,
παγίδες κλπ) για τον έλεγχο του πληθυσμού κάποιου είδους, κάτι που μέχρι σήμερα
δεν είχε ποτέ άλλοτε επικαλεσθεί η Ελληνική Πολιτεία.
Αν και η γεωγραφική περιφέρεια της Δ' Κ.Ο.Σ.Ε. δεν εντάσσεται μέχρι
στιγμής στους Νομούς της χώρας που εφαρμόζεται το πρόγραμμα, καλούμε όλους
τους συλλόγους – μέλη μας να βρίσκονται σε επιφυλακή και να επικοινωνούν μαζί
μας για οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή τους.
Στην απευκταία περίπτωση που θα χρειαστεί, το επιστημονικό προσωπικό της
Ομοσπονδίας μας είναι έτοιμο να βοηθήσει, να ενημερώσει και να συνδράμει σε κάθε
περίπτωση, καθώς ήδη ολοκληρώθηκε και η εκπαίδευσή του στον “χειρισμό υπόπτων
περιστατικών λύσσας”.
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