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Θέμα: Εθνικός διάλογος για το κυνήγι
Η Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος, που εκπροσωπεί 70
Κυνηγετικούς Συλλόγους και 50.000 χιλιάδες κυνηγούς, σας αποστέλλει το συνημμένο
κείμενο, το οποίο εκφράζει τις θέσεις μας σε ότι αφορά τα θέματα που έχουν οριστεί για
την δεύτερη συνάντηση του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι στη χώρα μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛ. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ

1.- Από το σύνολο των υφισταμένων σήμερα διατάξεων που απαρτίζουν το νομικό και
διοικητικό καθεστώς που διέπει τη θήρα , ποιες θεωρείτε ότι χρήζουν άμεσης
παρέμβασης και προς ποια κατεύθυνση;
Στο Ν.Δ. 86/69 περιέχονται οι βασικότερες και θεμελιώδεις διατάξεις για τη θήρα και τη
θηραματοπονία. Το Ν.Δ. 86/69 αποτέλεσε την πρώτη κωδικοποίηση της υφιστάμενης
εως τότε Δασικής νομοθεσίας. Ειδικότερα το Ν.Δ. 86/69 κωδικοποίησε τον Νόμο Ν.4173
"περί Δασικού Κώδικος" που ψηφίσθηκε τον Ιούνιο του 1929 και τον Νόμο υπ' αριθμ.
1926 "Περί θήρας" του 1939. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό πως ο συγκεκριμένος
Νόμος καταρτίστηκε το 1969, αλλά ήταν προσπάθεια κωδικοποίησής της εως τότε
Δασικής νομοθεσίας.
Από το 1969 έως σήμερα, στο Ν.Δ. 86/69 έχουν πραγματοποιηθεί πλήθος
τροποποιήσεων, καταργήσεων, συμπληρώσεων, βελτιώσεων και προσαρμογών με
αποτέλεσμα, ο οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι το Ν.Δ. 86/69 αποτελεί έναν αναχρονιστικό
Νόμο να μην ευσταθεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως το Ν.Δ. 86/69 έχει τροποποιηθεί
από το 1969 έως σήμερα με περισσότερους από 16 διαφορετικούς νόμους και Κοινές
Υπουργικές αποφάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 Ν.Δ. 996/1971,
 Ν.Δ. 191/1974
 Ν. 177/1975
 Ν. 998/1979
 Κ.Υ.Α. 414985/1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/1985)
 Ν. 2040/1992
 Ν. 2168/1993
 Ν. 2637/1998
 Ν. 3170/2003
 Ν. 3208/2003
 Κ.Υ.Α. Αριθμ. 99098/5881 (ΦΕΚ 1570/Β/26-10-2006)
 Κ.Υ.Α. Αριθμ. 87578/703 (ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007)
 ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495/Β/2010)
 Ν. 3937/2011
 Κ.Υ.Α. Αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 415/Β/2012)
 Ν. 4178/2013
Επιπροσθέτως πρέπει να αναφερθεί πως το Ν.Δ. 86/69 όπως τροποποιημένο ισχύει
σήμερα περιέχει 49 εξουσιοδοτικές διατάξεις. Σε όλες αυτές τις εξουσιοδοτικές διατάξεις
έχει κατ΄ επανάληψη γίνει χρήση, δίνοντας την άμεση δυνατότητα ρύθμισης όλων των
παραμέτρων που αφορούν την αειφορική διαχείριση του ανανεώσιμου φυσικού πόρου
που ονομάζεται θήραμα.
Από την παράθεση των ανωτέρω προκύπτει πως ο Ν. 86/69 έχει εκσυγχρονιστεί
ακλουθώντας της επιταγές τις Ε.Ε., τη νομολογία του ΣτΕ καθώς και τις κατευθύνσεις που
απορρέουν από τις Κοινοτικές Οδηγίες που διέπουν τη θήρα. Η νομοθεσία που αφορά το

κυνήγι στη χώρα μας εντάσσεται στις αυστηρότερες της Ευρώπης και ασκείται κάτω από
πλήθος περιορισμών. Πρέπει να τονιστεί με ιδιαίτερη έμφαση ότι η χώρα μας είναι η
ΜΟΝΗ χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει καταδικαστεί ΠΟΤΕ για θέματα
κυνηγίου! Οι καταδικαστικές αποφάσεις του Δ.Ε.Κ., παρόλο που εντάσσονται στην
γενική ανάγκη προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τα
πτηνά, δεν αφορούν σε καμία περίπτωση περιόδους θήρας και θηρεύσιμα είδη που
καθορίζει η ρυθμιστική Απόφαση, αλλά αφορούν σε συγκεκριμένες παραλείψεις της
Ελληνικής Δημοκρατίας, αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την επάρκεια και τη
λειτουργία του δικτύου των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π). Επίσης θα πρέπει να
σημειώσουμε πως το ΥΠΕΚΑ το 2012 προκήρυξε έργο που αφορά την κωδικοποίηση της
Δασικής νομοθεσίας η οποία έχει ολοκληρωθεί συνθέτοντας με επιτυχία όλες τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2.- Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κυριότερα προβλήματα που αφορούν στο υφιστάμενο
πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Κ.Σ., Κ.Ο. και Κ.Σ.Ε. και ποιες προτείνετε ως
άμεσες παρεμβάσεις για την επίλυση τους.
Οι κυνηγετικές οργανώσεις αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
συνεργαζόμενα και εποπτευόμενα από τις κατά τόπους Δασικές Αρχές και το αρμόδιο
Υπουργείο. Στόχος των κυνηγετικών οργανώσεων είναι η βελτίωση και προστασία του
περιβάλλοντος, η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με αποδέκτη το φυσικό
περιβάλλον για τη διατήρηση της άγριας ζωής, η προστασία της φύσης, καθώς και η
δημιουργία και ανάπλαση των βιοτόπων προς όφελος της βιοποικιλότητας, εντάσσοντας
την κυνηγετική δραστηριότητα στις σύγχρονες απαιτήσεις με σκοπό την αειφορική
χρήση των φυσικών πόρων.
Οι κυνηγετικές οργανώσεις λειτουργούν σύμφωνα με το καθεστώς που το ενιαίο
καταστατικό τους ορίζει. Σε όλες τις αναγνωρισμένες κυνηγετικές οργανώσεις
(Κυνηγετικοί Σύλλογοι, Κυνηγετικές Ομοσπονδίες, Κυνηγετική Συνομοσπονδία)
πραγματοποιούνται υποχρεωτικοί ετήσιοι διοικητικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι
εξασφαλίζοντας την ορθή διαχείριση των χρημάτων των κυνηγών, αλλά και την νόμιμη
λειτουργία τους. Καμία δράση και καμία δαπάνη δε πραγματοποιείται η οποία δεν είναι
σύμφωνη με το καταστατικό τους, το νόμο και την σκοπιμότητα που θέτει η
εποπτεύουσα αρχή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο απολογισμός δεν εγκρίνεται από
την αρμόδια αρχή με αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας της Κυνηγετικής
Οργάνωσης.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε πως η λειτουργία των κυνηγετικών οργανώσεων
πραγματοποιείται από αιρετούς εκπροσώπους, ενώ η εποπτεία τους από τις Δασικές
Υπηρεσίες και το Υπουργείο. Γεννάται επομένως το ερώτημα ποιος άλλος φορές έχει την
αντικειμενική δυνατότητα να εκφράσει τεκμηριωμένα άποψη για τη λειτουργία τους,
όταν δεν έχει καν διαβάσει τις διατάξεις των εγκεκριμένων καταστατικών των Κ.Ο.;

3.-Υπάρχουν προβλήματα ή παραλείψεις που σχετίζονται με την έκδοση των αδειών
θήρας ; Αν ναι, ποια είναι αυτά και τι προτείνετε να αλλάξει ως προς το ισχύον
πλαίσιο.
Το 2013 τροποποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις
διαδικασίες έκδοσης αδειών θήρας με την Υπ’ Αριθμ. 12594/346 (ΦΕΚ 224/Β/2013)
απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ρυθμίζονται πλήρως τα θέματα που αφορούν τη
διαδικασία έκδοσης αδειών θήρας. Πιο συγκεκριμένα ρυθμίζονται:


Τα δικαιολογητικά για τους ημεδαπούς, τους ημεδαπούς ομογενείς υπηκόους
ξένων κρατών, τους υπηκόους κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους
υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η
βεβαίωση της Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων Κυνηγών, στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι πέτυχαν στις σχετικές εξετάσεις.

Για την ανανέωση ή την έκδοση άδεια θήρας ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να
προσκομίσει:
1. Αίτηση προς την αρμόδια αρχή για χορήγηση άδειας θήρας.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου (A.K.K.O) ή
βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού
όπλου, από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
3. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ομαδικό η ατομικό) για την κάλυψη από τυχόν ατύχημα
που θα προκληθεί κατά την άσκηση του κυνηγίου.
4. Τριπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης των τελών κυνηγίου υπέρ του Ειδικού Φορέα
Δασών του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτός ορίστηκε από τις παρ. 2 & 3, άρθρο 8 του ν.
3208/2003 και ισχύει σήμερα.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει
καταδικαστεί για παράβαση των αδικημάτων των εδ. α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου
264 του Ν.Δ. 86/1969 ή ότι εκκρεμεί σε βάρος του σχετική ποινική δίωξη και μέχρι
σήμερα δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση και σύμφωνα με την 8/79
γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. δικαιούται της έκδοσης άδειας θήρας. Σε περίπτωση καταδίκης
για παράβαση των ανωτέρω αδικημάτων, στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται, το είδος
της ποινής, η τυχόν χορηγηθείσα αναστολή της ή επί τυχόν εκτίσεως της ποινής, ο
ακριβής χρόνος που παρήλθε απ’ αυτήν. Οι παλαιοί κυνηγοί στην υπεύθυνη δήλωση
συμπληρώνουν επιπλέον ότι «είναι κάτοχοι άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου σε ισχύ ή
βεβαίωσης αρμόδιας αστυνομικής αρχής ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης
άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου»

Η διαδικασία έκδοσης αδειών θήρας παρέχει δυσμενείς προβλέψεις για την έκδοση
θήρας σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για λαθροθηρία. Πιο συγκεκριμένα σε
περίπτωση που κυνηγός καταδικαστεί τουλάχιστον δύο φορές τελεσίδικα για παράβαση
των περί θήρας διατάξεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ποινή με αναστολή,
υποχρεούται για την έκδοση άδειας θήρας να προσκομίσει εκ νέου βεβαίωση της
Επιτροπής Κρίσης Ικανοτήτων Νέων Κυνηγών, αφού συμμετάσχει και περάσει επιτυχώς
τη διαδικασία εξετάσεων. Επίσης η υφιστάμενη νομοθεσία υποχρεώνει τους κυνηγούς
που δεν έχουν ανανεώσει την άδεια θήρας για επτά (7) συνεχόμενα χρόνια, να
επανεξετάζονται ως νέοι κυνηγοί.
Το πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία έκδοσης αδειών θήρας έχει προσφάτως
τροποποιηθεί και κριθεί με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν προβλήματα ή παραλείψεις
που σχετίζονται με την έκδοση των αδειών θήρας και θεωρούμε πως δεν χρήζει αλλαγής.

4.-Θεωρείτε ότι το πλαίσιο των αναγνωρισμένων και συνεργαζόμενων με το
Υπουργείο Κυνηγετικών Οργανώσεων (Κ.Ο.) είναι πλήρες και εξασφαλίζεται ο σκοπός
για τον οποίο υφίστανται αυτές οι Κ.Ο.; Αν όχι, ποια λειτουργική δομή προτείνετε να
ακολουθήσει η πολιτεία;
Οι κυνηγετικές οργανώσεις αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
συνεργαζόμενα και εποπτευόμενα από τις κατά τόπους Δασικές Αρχές και το αρμόδιο
Υπουργείο, ενώ λειτουργούν κάτω από ένα αυστηρό πλαίσιο όπου το ενιαίο καταστατικό
τους ορίζει.
Οι Κυνηγετικές οργανώσεις προσφέρουν κυνηγετική κατάρτιση στους κυνηγούς μέλη
τους, καθώς τους προτρέπουν να συμμετέχουν σε πλήθος φιλοπεριβαλλοντικών
δράσεων και τους ενημερώνουν με σεμινάρια, προς απόκτηση της αναγκαίας πειθαρχίας
και συνειδήσεως για την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων θήρας. Επίσης οι Κ.Ο.
συμβάλλουν στην προσπάθεια της πολιτείας προς προστασία και διατήρηση του
φυσικού περιβάλλοντος. Ο ρόλος των κυνηγετικών οργανώσεων πλέον των ανωτέρω
αφορά τη συνεργασία με τις δασικές αρχές της περιφερείας τους για την έρευνα, μελέτη,
εφαρμογή και επίλυση των προβλημάτων και επιδιώξεων της αειφορίας των
καρπώσεων έτσι όπως αυτές καθορίζονται από το Εθνικό και Κοινοτικό δίκαιο. Οι Κ.Ο.
πραγματοποιούν φιλοθηραματικές και φιλοδασικές διαλέξεις για την εξύψωση της
κυνηγετικής αγωγής των μελών τους, ενώ διώκουν τη λαθροθηρία μέσω του σώματος
της Θηροφυλακής το οποίο λειτουργεί επικουρικά στην προσπάθεια των Δασικών
Αρχών, για την πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων εις βάρος της φύσης. Οι
ανωτέρω δράσεις και δαπάνες ελέγχονται κάθε έτος από τις Δασικές Αρχές και

εγκρίνονται μόνο στην περίπτωση που είναι απόλυτα σύμφωνες με τον Νόμο και το
καταστατικό της Κυνηγετικής Οργάνωσης.
Το πλαίσιο των αναγνωρισμένων και συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Κυνηγετικών
Οργανώσεων είναι πλήρες τόσο ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους όσο και προς τον
εξονυχιστικό έλεγχο που αυτές υφίστανται. Κρίνοντας από το μακρόχρονο αποτέλεσμα
θεωρούμε ότι ο σκοπός και ο ρόλος για τον οποίο υφίστανται οι Κ.Ο. εξασφαλίζεται
πλήρως.

5.-Θεωρείτε ότι υπάρχουν κενά στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη θήρα των
τριχωτών και πτερωτών θηραμάτων; Αν ναι, ποια είναι αυτά και ποιες αλλαγές
προτείνετε;
Όπως προαναφέραμε στην ανάλυση του 1ου θέματος, από το 1969 έως σήμερα, στο Ν.Δ.
86/69 έχουν πραγματοποιηθεί πλήθος τροποποιήσεων, καταργήσεων και
συμπληρώσεων. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι το Ν.Δ. περιέχει κενά και χρήζει
τροποποίησης, δεν ευσταθεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως το Ν.Δ. 86/69 έχει
τροποποιηθεί από το 1969 έως σήμερα με περισσότερους από 16 διαφορετικούς νόμους
και Κοινές Υπουργικές αποφάσεις.
Οι ετήσιες ρυθμιστικές αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται από το 2002 μέχρι σήμερα,
έχουν κριθεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ότι συμμορφώνονται με τις
διατάξεις του άρθρου 7 § 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Το έγγραφο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με αριθμό πρωτοκόλλου JURM (2003) 8249 MK (Βρυξέλλες 13 Νοεμβρίου
2003), αναφέρει μεταξύ άλλων αυτολεξεί τα κάτωθι:
Με το υπόμνημα αντίκρουσής της που κατέθεσε στις 11 Ιουνίου 2003, η Ελληνική
Κυβέρνηση κοινοποίησε την υπ’ αριθμόν 111381/6268/18.12.2002 απόφαση του
υπουργού Γεωργίας «Ρυθμίσεις θήρας για το κυνηγετικό έτος 2002/2003» με την
οποία η ισχύουσα νομοθεσία συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 7
παράγραφος 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
Σε συνέχεια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο συμφώνησε με ειδική Απόφασή του με την
άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί συμμόρφωσης της Ελλάδος προς την
79/409/ΕΟΚ και κατά συνέπεια διέγραψε την υπόθεση εναντίον της Ελλάδος
ματαιώνοντας έτσι την εκδίκασή της.
Πρέπει να τονιστεί για άλλη μια φορά με ιδιαίτερη έμφαση ότι η χώρα μας ουδέποτε
καταδικάστηκε από το Δ.Ε.Κ. για θέματα κυνηγίου διότι:
 Στην Ελλάδα επιτρέπεται να θηρευτούν μόνο τα είδη τα οποία η Ευρωπαϊκή
ένωση ορίζει. Επίσης υπάρχει απόλυτη συμβατότητα μεταξύ της έναρξης της









προγαμιαίας μετανάστευσης των θηρεύσιμων ειδών πτηνών και της περιόδου
λήξης της θήρας, σύμφωνα τα στοιχεία της Επιστημονικής Επιτροπής ORNIS 2007.
Οι ετήσιες ρυθμιστικές αποφάσεις θήρας, με τις προβλεπόμενες περιόδους
θήρας κατά είδος στηρίζονται στα επίσημα ερμηνευτικά έγγραφα για τη θήρα
βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ που κατά καιρούς εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
και επομένως, είναι απόλυτα σύμφωνες με την εξασφάλιση της προστασίας των
ειδών, θηρεύσιμων και μη.
Από τα αποτελέσματα του προγράμματος καταγραφής της κυνηγετικής
κάρπωσης μεταξύ άλλων
προκύπτει πως το κυνήγι δε μειώνει τους
θηραματικούς πληθυσμούς στη χώρα, γιατί η κάρπωση προσαρμόζεται στην
εκάστοτε πληθυσμιακή αφθονία. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται και από το
γεγονός πως ο πληθυσμός των θηρεύσιμων ειδών παρουσιάζονται σταθεροί κατά
τη διάρκεια των 20 ετών υλοποίησης του προγράμματος.
Στην Ελλάδα θηρεύονται τα λιγότερα είδη σε σύγκριση με πολλά άλλα κράτη της
Ευρώπης, απαγορεύεται η χρήση σφυρίχτρων και ομοιωμάτων, η ημερήσια
διάρκεια θήρας είναι μικρότερη και οι χωρικές απαγορεύσεις είναι υπερβολικά
περισσότερες από άλλα κράτη της Ευρώπης και της Β. Αμερικής. Η θήρα
επομένως αναφέρεται σε ένα πολύ μικρό αριθμό ειδών για να θεωρείται απειλή
για το σύνολο της βιοποικιλότητας των ειδών πτηνών και θηλαστικών.
Σύμφωνα με πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, μελέτες και
προγράμματα ειδικών επιστημόνων και ιδρυμάτων σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος, προκύπτει ότι κανένα από τα είδη που περιλαμβάνονται στον
πίνακα θηρευσίμων ειδών της Ρυθμιστικής Απόφασης δεν έχει υποστεί αρνητική
μεταβολή του μεγέθους του πληθυσμού του.

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές πως δεν υπάρχουν κενά στο νομοθετικό πλαίσιο που
διέπει τη θήρα των τριχωτών και πτερωτών θηραμάτων, τα μέσα, τα είδη και οι περίοδοι
θήρας είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις επιταγές της Ε.Ε. οι οποίες είναι προφανώς
προσανατολισμένες στην προστασία του περιβάλλοντος.

6.- Εκπαίδευση κυνηγών.
Προτάσεις.

Αλλαγή τρόπου εξέτασης των υποψηφίων κυνηγών.

Πρόσφατα το 2013 τροποποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε το νομικό πλαίσιο που
ρυθμίζει τις διαδικασίες έκδοσης αδειών θήρας με την Υπ’ Αριθμ. 12594/346 (ΦΕΚ
224/Β/2013) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής. Σύμφωνα με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται τα
θέματα που αφορούν τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων κυνηγών, ενώ περιέχεται και
το νέο ερωτηματολόγιο. Ποιο συγκεκριμένα στην Νέα Υπουργική απόφαση ρυθμίζονται
με μεγάλη επιτυχία τα θέματα που αφορούν:







Τη διαδικασία εξετάσεων νέων κυνηγών. Στην επιτροπή στην επιτροπών
συμμετέχουν δύο (2) μέλη, δημόσιοι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών −
Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπονικού του οικείου Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών
άνευ Δασαρχείου, με εμπειρία στα θέματα θήρας και ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του
κυνηγητικού συλλόγου της έδρας του Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών.
Το περιεχόμενο των εξετάσεων κρίσης ικανοτήτων για τους κυνηγούς που
εφοδιάζονται για πρώτη φορά με άδεια κυνηγίου, το οποίο συνδέεται με την
απόκτηση βασικών γνώσεων για την ασφαλή άσκηση της κυνηγετικής
δραστηριότητας, τη δυνατότητα αναγνώρισης των θηραμάτων, τη γνώση των
περί θήρας διατάξεων και των ελεγκτικών τους οργάνων καθώς και την τήρηση
των νομικών και διοικητικών τους υποχρεώσεων.
Το ερωτηματολόγιο εξετάσεων νέων κυνηγών το οποίο αποτελείται από 10
φύλλα, σε κάθε ένα εκ των οποίων έχουν συμπεριληφθεί είκοσι (20) ερωτήσεις,
ενώ ο υποψήφιος θεωρείται ότι πέτυχε στις εξετάσεις, εφόσον απαντήσει σωστά
σε 17 από τις 20 ερωτήσεις.

Οι νέοι κυνηγοί για να εκδώσουν άδεια θήρας πρέπει να έχουν διαβάσει και κατανοήσει
200 ερωτήσεις που έχουν καταρτιστεί και διατυπωθεί από την αντιστοιχεί υπηρεσία του
Υπουργείου το 2013, ενώ δίνεται το δικαίωμα από τη νομοθεσία, ανάλογα με τις
διαφοροποιήσεις που τυχόν λαμβάνουν χώρα στο καθεστώς θήρας, το περιεχόμενο των
φύλλων του ερωτηματολογίου των εξετάσεων να επανακαθορίζεται ανά τριετία,
προσαρμοζόμενο στις νέες ανάγκες και απαιτούμενες γνώσεις για την άσκηση της
κυνηγετικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της συνετής και με ασφάλεια
χρήσης των μέσων άσκησης της θήρας, της διασφάλισης των προστατευόμενων ειδών
και της αειφορίας των κυνηγητικών καρπώσεων.
Το ΥΠΕΚΑ για τον σκοπό αυτό έχει εκδώσει το 2013 πρόσφατο ειδικό οδηγό, ο οποίος
έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και βρίσκεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις δασικές
υπηρεσίες και τις κυνηγετικές οργανώσεις, που είναι αναγνωρισμένες και
συνεργαζόμενες, απόλυτα προσβάσιμος, στους νέους και παλαιούς κυνηγούς.
Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό πως δεν υφίστανται παραλείψεις που σχετίζονται με
την έκδοση των αδειών θήρας και το καθεστώς έκδοσης άδειας θήρας θεωρείται πλήρες.

