
Ο Αλέξανδρος Γκάσιος είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ, από 
το Δεκέμβριο του 2005 και έχει οριστεί υπεύθυνος επιστημονικών θεμάτων στους 
Κυνηγετικούς Συλλόγους των Π.Ε. Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, και στους Κ.Σ. 
Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Επανομής και Χαλάστρας. Έχει έδρα στον 
Κυνηγετικό Σύλλογο Βέροιας. 

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 
Α.Π.Θ. και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο αντικείμενο της 
Θηραματοπονίας και της Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, του ιδίου τμήματος. 

Έχει πολυετή εμπειρία στη θηραματοπονία και τη διαχείριση ειδών άγριας 
πανίδας, των ενδιαιτημάτων τους και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από τις 
οποίες επηρεάζονται. 

Διετέλεσε συντονιστής του Προγράμματος Βελτίωσης Ενδιαιτημάτων της 
Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στους νομούς Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας 
ως το 2018 (12 έτη), και είναι ερευνητής πεδίου στο Πρόγραμμα Προσδιορισμού της 
Φαινολογίας της Μετανάστευσης των Θηρεύσιμων Πτηνών της Κυνηγετικής 
Συνομοσπονδίας Ελλάδος από το 2006 ως σήμερα. Έχει συντάξει πλήθος μελετών 
με αντικείμενο την απελευθέρωση θηραμάτων, την ίδρυση εκτροφείου, την 
κατασκευή εγκαταστάσεων για παροχή νερού και τροφής στα θηράματα, για τη 
διαχείριση και προστασία ειδών της πτηνοπανίδας, την κατασκευή πυροφυλακίων – 
θηροφυλακιων. 

Εργάστηκε ως ερευνητής πεδίου και σαν σύμβουλος χαρτογράφησης της 
εξάπλωσης των ειδών, στην πρώτη πλήρη απογραφή της Ελληνικής πτηνοπανίδας 
«Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας στην 
Ελλάδα» (ΥΠΕΝ, 2015). 

Συμμετέχει ως ερευνητής πεδίου στις ετήσιες καταγραφές Αγριόγιδου 
(Παρθένο Δάσος Φρακτού, Δράμα) και Κολχικού Φασιανού (Δέλτα Νέστου, Καβάλα 
– Ξάνθη), καθώς και σε άλλες έρευνες που διενεργεί η ΚΟΜΑΘ.  

Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση και ενημέρωση των κυνηγών, αλλά και 
άλλων πολιτών στην περιοχή ευθύνης του και έχει πραγματοποιήσει περισσότερες 
από 40 επισκέψεις σε σχολεία της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης, όπου 
παρέδωσε μαθήματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Εκπροσωπεί τους Κυνηγετικούς Συλλόγους και τους κυνηγούς της περιοχής 
ευθύνης του σε κάθε συζήτηση ή εκδήλωση που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη 
θήρα, ειδικά σε αυτές που οργανώνονται από θεσμικούς φορείς.  

Είναι κυνηγός και φωτογράφος άγριας ζωής. 


