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Ο ρόλος της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων στην Ελλάδα
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Γιατί δημιουργήθηκε η Θηροφυλακή των Κυνηγετικών 
Οργανώσεων;

i. Για την αποτελεσματικότερη προστασία και διατήρηση του
φυσικού περιβάλλοντος των ειδών & των ενδιαιτημάτων
τους

ii. Εξαιτίας του ελλιπούς έλεγχου της υπαίθρου
iii. Εξαιτίας της ελλιπούς εφαρμογής της νομοθεσίας
iv. Εξαιτίας των περιορισμένων οικονομικών πόρων και προσω-

πικού της Δασικής Υπηρεσίας
v. Για τον έλεγχο της θήρας και τον αειφορικό τρόπο

διεξαγωγής της

Γιατί ο κυνηγός θεωρεί το λαθροθήρα τον μεγαλύτερο εχθρό του



Οι Θηροφύλακες των Κυνηγετικών Οργανώσεων

Έχουν:

i. Διενεργήσει περισσότερους από 1.948.111 ελέγχους
ii. Διαπιστώσει 33.248 παραβάσεις
iii. Διανύσει περισσότερα από 4.000.000 χ.λ.μ το χρόνο
iv. Διενεργήσει περιπολίες στην ελληνική ύπαιθρο για

περισσότερες από 5.000.000 ώρες το χρόνο

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας της Θηροφυλακής ξεπερνά τα
7.000.000 Ευρώ!!!

Οι συνολικές δαπάνες της Θηροφυλακής καλύπτονται
αποκλειστικά από τις συνδρομές των Ελλήνων Κυνηγών . Οι
δαπάνες αυτές ελέγχονται κα εγκρίνονται από τις επιτροπές
Οικονομικοδιαχειριστικού ελέγχου των Δασικών Υπηρεσιών.



Επαρκής κάλυψη από τη Θηροφυλακή της Ελληνικής Επικράτειας

1η Κυνηγετική Ομοσπονδία 
Κρήτης – Δωδεκανήσων

2η Κυνηγετική Ομοσπονδία 
Αρχιπελάγους

3η Κυνηγετική Ομοσπονδία 
Πελοποννήσου

4η Κυνηγετική Ομοσπονδία 
Στερεάς Ελλάδος

5η Κυνηγετική Ομοσπονδία 
Ηπείρου

6η Κυνηγετική Ομοσπονδία 
Μακεδονίας - Θράκης

7η Κυνηγετική Ομοσπονδία 
Θεσσαλίας ΣΥΝΟΛΙΚΑ:    350 Θηροφύλακες

350 
Θηροφύλακες

περιπολούν 
την ελληνική 
ύπαιθρο 24 

ώρες το 
24ωρο για 

365 ημέρες το 
χρόνο 



Οι Θηροφύλακες σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια των περιπολιών τους
συμπληρώνουν το βιβλίο κίνησης τους (χ.λ.μ που διένυσαν κατά τη διάρκεια της
περιπολίας, αναλυτική καταγραφή των ελέγχων, παραβάσεων, κ.α)

το Ημερολόγιο Ενεργειών είναι ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ από τη Δασική Αρχή



Πληθώρα περιοχών που αποκλείονται στη θήρα

Οι προστατευόμενες 
περιοχές στην Ελλάδα 
καταλαμβάνουν 
σχεδόν 
το 30 % της χώρας

Στις περισσότερες από 
τις οποίες υπάρχουν 
πολυάριθμες 
απαγορεύσεις θήρας

Από τα υψηλότερα 
ποσοστά στην Ευρώπη

Αυτό αυξάνει την προ-
σπάθεια, το έργο και 
τη σημασία της 
Θηροφυλακής



Αποτελέσματα του έργου της Θηροφυλακής στην Ελλάδα

Με τη χρήση δεικτών



Αποτελέσματα του έργου της Θηροφυλακής στην Ελλάδα
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Αποτελέσματα του έργου της Θηροφυλακής στην Ελλάδα

Με τη χρήση δεικτών



Κατάταξη από το Βirdlife international για τη λαθροθηρία εκτός κυνηγετικής περιόδου 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τα τελευταία χρόνια η παράβαση της λαθροθηρίας εκτός κυνηγετικής περιόδου έχει μειωθεί 
σημαντικά στην Ελλάδα και εκτιμάται ότι σήμερα είναι μία παράβαση με Πολύ Μικρή Ένταση (1).



Αποτελέσματα του έργου της Θηροφυλακής στην Ελλάδα

Μείωση της λαθροθηρίας στις προστατευόμενες περιοχές



Κατάταξη από το Βirdlife international για τη  λαθροθηρία πτηνών σε προστατευόμενες 
περιοχές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα τελευταία χρόνια η παράβαση της λαθροθηρίας πτηνών σε προστατευόμενες περιοχές έχει μειωθεί
σημαντικά στην Ελλάδα και εκτιμάται ότι σήμερα είναι μία παράβαση με Μέτρια Ένταση (3).



«Μοντελοποίηση» της επικινδυνότητας στο χώρο και στο 
χρόνο εκδήλωσης παραβατικών συμπεριφορών



Επιπρόσθετα καθήκοντα της Θηροφυλακής

• Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΙ»
i. Παρακολουθεί ετησίως τη δομή (φύλο και ηλικία) των

πληθυσμών των θηραματικών ειδών στην Ελλάδα μέσω
της συλλογής βιολογικών δειγμάτων

ii. Συμπληρώνεται η γνώση μελετώντας αν οι πληθυσμοί
βρίσκονται σε ισορροπία

• Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ»
i. Σπορές αγροτικών καλλιεργειών χωρίς συγκομιδή. Χιλιάδες

στρέμματα κάθε έτος
ii. Δενδροφυτεύσεις εκατοντάδων δέντρων κάθε έτος και

αναδασώσεις μετά από πυρκαγιές
iii. Τοποθέτηση εκατοντάδων τεχνητών θέσεων νερού κάθε

έτος κατά τις περιόδους ξηρασίας για την άγρια πανίδα
iv. Προσαρμογή και απελευθέρωση, μετά απο γενετικό

έλεγχο, εκατοντάδων θηραματικών ειδών κάθε έτος
v. Παροχή θέσεων τροφοληψίας για την άγρια πανίδα μετά

από φυσικές καταστροφές (φωτιά, πλημμύρες,
χιονοπτώσεις κ.λ.π)



Επιπρόσθετα καθήκοντα της Θηροφυλακής

• Οι Θηροφύλακες αναλαμβάνουν τη διακομιδή 
τραυματισμένων ζώων σε κέντρα περίθαλψης

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Επιτήρησης της λύσσας» και στο
πρόγραμμα «Επιτήρηση της Αφρικανικής Πανώλης των
Χοίρων»

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα νυχτερινών καταμετρήσεων για
την εκτίμηση του πληθυσμού της αλεπούς, του κουναβιού,
του λαγού, και της αδέσποτης γάτας και σκύλου

• Συμμετοχή στην Πολιτική Προστασία



Επιπρόσθετα καθήκοντα της Θηροφυλακής



Το «τίμημα» αυτής της αποτελεσματικής 
προσπάθειας

Εκτός από τα χρήματα

Θρηνήσαμε 2 νεκρούς Θηροφύλακες



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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