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Θέμα: Εθνικός Διάλογος για το κυνήγι

Από την αρχή του διαλόγου για το κυνήγι, τονίσαμε με έμφαση και σαφήνεια, ότι
το εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα των 45 ημερών, σε συνδυασμό με την άρνηση
του Υπουργείου να προσδιορίσει με σαφήνεια τους συγκεκριμένους στόχους και να
καταθέσει συγκεκριμένη θεματολογία, αποτελούν παράγοντες που προδιαγράφουν την
πλήρη αποτυχία του συγκεκριμένου διαλόγου.
Τις παραπάνω ελλείψεις επεσήμανε το σύνολο σχεδόν των φορέων που
συμμετέχουν. Τουλάχιστον όλοι οι σοβαρότεροι και αντιπροσωπευτικότεροι φορείς, καθώς
και ο πραγματικοί γνώστες του νομικού και διοικητικού καθεστώτος που διέπει το κυνήγι.
Η κατάσταση αυτή μας έχει οδηγήσει στη βεβαιότητα ότι πρόκειται για
προσχηματικό διάλογο, προκειμένου να καλυφθούν οι ήδη ειλημμένες καταστροφικές για
το κυνήγι αποφάσεις! Άλλωστε, το κυβερνητικό πρόγραμμα συνηγορεί προς αυτή την
κατεύθυνση,

αφού

περιλαμβάνει την ουσιαστική κατάργηση των

Κυνηγετικών

Οργανώσεων, την κατάργηση της επιτυχημένης Θηροφυλακής μας και τη μεγάλη μείωση,
χρονικά και χωρικά, του κυνηγιού!
Υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα, ότι η αναφερόμενη, στο από 22 Μαρτίου 2016 μήνυμα
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας, ως θεματολογία προς συζήτηση, αναιρούνται πλήρως
μεταξύ τους αφού η πρώτη ερώτηση καλύπτει «το σύνολο του νομικού και διοικητικού
καθεστώτος που διέπει το κυνήγι»!
Στην περίπτωση αυτή τι νόημα έχουν οι υπόλοιπες ερωτήσεις;
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Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, μαζί με τις άλλες Κυνηγετικές
Οργανώσεις που έχουμε κληθεί στο διάλογο, θα συνεχίσουμε τη συμμετοχή μας,
προκειμένου να σας ενημερώνουμε συνεχώς σχετικά με την πληρότητα του υφιστάμενου
καθεστώτος για το κυνήγι.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ της 2ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
για τον ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ για το ΚΥΝΗΓΙ

H 2η συνάντηση για τον Εθνικό Διάλογο, σύμφωνα με την ανακοίνωση/πρόσκληση
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αφορά τον Άξονα 1 με θεματική:

«Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το κυνήγι (όπως άδειες θήρας, εγγραφή σε σωματείο,
έλεγχος, εκπαίδευση κυνηγών, δικαιώματα κυνηγού και σωματείου κτλ)»,

και αποτελείται από τις υποκατηγορίες :

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;

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.

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.

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;
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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;

6. Εκπαίδευση κυνηγών. Αλλαγή τρόπου εξέτασης των υποψηφίων κυνηγών.
Προτάσεις.

7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα στο πλαίσιο του άξονα Ι.

Οι απαντήσεις της ΚΣΕ ανά κατηγορία είναι οι εξής:

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;

Οι βασικότερες και θεμελιώδεις διατάξεις για τη θήρα και τη θηραματοπονία
περιέχονται στη Δασική Νομοθεσία και ειδικότερα στο Ν.Δ. 86/69, όπως αυτό
τροποποιημένο

ισχύει,

και

στην

υπ’

αριθ.

414985/29−11−1985

(ΦΕΚ

757/Β΄/18−12−1985) κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του
Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5
και 11), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16−12−1996 (ΦΕΚ
1188/τ.Β΄/31−12−1996),

294283/23−12−1997

(ΦΕΚ

68/Β΄/

4−2−1998),

87578/703/6−3−2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23−4−2007) κοινές Αποφάσεις των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1−9−2010 (ΦΕΚ
1495/Β΄/2010)

κοινής

Απόφασης

των

Υπουργών

Οικονομικών,

Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
όπως

αυτή

τροποποιήθηκε

και

συμπληρώθηκε

με

την

υπ’

αριθ.

Η.Π.

8353/276/Ε103/23−2−2012 (ΦΕΚ 415/Β΄/2012 κοινής Απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών-Οικονομικών-

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας

και

Ναυτιλίας

−

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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Επίσης, η Ελλάδα υπήρξε συμβαλλόμενο μέρος σε πολλές Διεθνείς Συμβάσεις που
αφορούν την άγρια πανίδα και το φυσικό περιβάλλον, ενσωματώνοντας στο εσωτερικό της
δίκαιο τις Οδηγίες, τους Κανονισμούς και τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον
τρόπο αυτό, το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας εξασφαλίζει την
προστασία, τη βελτίωση και την αξιοποίηση των θηραματικών μας πόρων, χωρίς να
καταδεικνύεται η παραμικρή ανάγκη αναθεώρησής του. Άλλωστε, η εναρμόνιση της
κυνηγετικής δραστηριότητας στη χώρα μας με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής έχει συμπληρωθεί με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις όπως ΚΥΑ
414985/29.11.85, ΚΥΑ 87578/703/06.03.07, ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 ΚΥΑ
8353/276/Ε103/23-2-2012 και NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3937 (ΦΕΚ 60/Α/2011).

Συνεπώς, τεκμηριώνεται ότι ουδεμία αναγκαιότητα προκύπτει για αλλαγή του
θεσμικού πλαισίου, διότι το θεσμικό πλαίσιο είναι πλήρες, όπως επίσης στην
υφιστάμενη νομοθεσία υπάρχει και σειρά ειδικών εξουσιοδοτήσεων προς τον αρμόδιο
Υπουργό για ρύθμιση, με Αποφάσεις του, όλου του πλαισίου που αφορά τα εν λόγω
θέματα.

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.

Τους λόγους ύπαρξης των αναγνωρισμένων και συνεργαζόμενων Κυνηγετικών
Οργανώσεων για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος έχει διατυπώσει με
σαφήνεια το Συμβούλιο της Επικρατείας στην υπ’ αριθμ. 3942/2001 απόφασή του ως
εξής: «Για τους αυτούς ως άνω λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι επίσης επιτρεπτή η
ύπαρξη

ιδιαιτέρων

οργανώσεων

σωματειακού

χαρακτήρα

ως

οι

ανωτέρω

συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο Γεωργίας κυνηγετικοί σύλλογοι, οι περί των οποίων
διατάξεις προβλέπουν τον αυξημένο έλεγχό τους και, ειδικότερα, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση της θήρας και για φιλοθηραματικούς σκοπούς, περιορισμούς ως προς την
οργάνωση, τη λειτουργία τους, το καταστατικό τους (παρ. 7 άρθρο 266 Ν.Δ/τος 86/96) το
ύψος και τη διάθεση των εσόδων τους (παρ. 10 αυτού άρθρου 266). Τούτο έπεται ότι είναι
ως προς τα μέλη αυτών επιτρεπτή η θέσπιση πλεονεκτημάτων αντίστοιχων προς τους
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ανωτέρω περιορισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αυτά συναφή προς τους ανωτέρω
λόγους δημοσίου συμφέροντος».

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο την
υφιστάμενη νομοθεσία. Έτσι, με τις δυνατότητες που τους παρέχει το υπάρχον νομικό
πλαίσιο, οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, τα τελευταία 40 χρόνια, έχουν υλοποιήσει, στον
τομέα της προστασίας, της μελέτης και της διαχείρισης των πληθυσμών και των
ενδιαιτημάτων ειδών της άγριας πανίδας, τεράστιο έργο, διεθνώς αναγνωρισμένο, με
άμεσο αποτέλεσμα τη διατήρηση των θηραματικών πληθυσμών της χώρας.

Με τα πολυάριθμα άρθρα του Ν.Δ. 86/69 και πολλών άλλων Νόμων, καθώς και με
τις Αποφάσεις των αρμόδιων ή συναρμόδιων Υπουργών, οι αναγνωρισμένες Κυνηγετικές
Οργανώσεις με ιδίους πόρους, κάτω από τον αυστηρό έλεγχο της Δασικής Υπηρεσίας,
έχουν εκπληρώσει στα χρόνια της λειτουργίας τους τεράστιο έργο προς όφελος του
δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή της εξυπηρέτησης του πολίτη και κυρίως της
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος δια μέσω της υλοποίησης φιλοθηραματικών
– φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων.

Κατά συνέπεια, τεκμηριώνεται ότι ο τρόπος λειτουργίας των Κυνηγετικών
Οργανώσεων έχει δομηθεί και λειτουργεί αποδεδειγμένα προς την εξυπηρέτηση του
δημόσιου συμφέροντος,

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 υπάρχον πλαίσιο για την απόκτηση άδειας θήρας στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί στην
πράξη πως είναι ιδιαίτερα αυστηρό και πλήρες, χωρίς προβλήματα και παραλείψεις.
Ειδικότερα, το συνολικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη διαδικασία και τα
δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας, περιλαμβάνεται στο Φ.Ε.Κ. 224/Β΄/2013.

Κατά την περίοδο εκδόσεων άδειας θήρας, η διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται
ετησίως από χιλιάδες κυνηγούς σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, προβλέπει οι
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Κυνηγετικοί Σύλλογοι να αναλαμβάνουν τα παρακάτω καθήκοντα, αποφορτίζοντας τον
όγκο εργασίας της Δασικής Υπηρεσίας:

1) Αποπληρωμή στην τράπεζα των παράβολων τελών προς το δημόσιο, και των
συνδρομών προς τις Κυνηγετικές Οργανώσεις

2) Έλεγχος των βιβλιαρίων κατοχής κυνηγετικών σκύλων ως προς το αν είναι
τσιπαρισμένα τα σκυλιά και εμβολιασμένα για τον ιό της λύσσας
3) Έλεγχος των δελτίων κατοχής όπλου για να διαπιστωθεί αν είναι σε ισχύ κατά την
περίοδο ανανέωσης άδειας θήρας
4) Διενέργεια

συμφωνίας

ομαδικού

ασφαλιστήριου

συμβολαίου,

μετά

από

συνεννόηση με ασφαλιστική εταιρεία, με σκοπό την ομαδική ασφάλιση των
κυνηγών μελών του κάθε Κυνηγετικού Συλλόγου, και αποπληρωμή προς την
τράπεζα του ασφαλιστηρίου ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε κυνηγό. Η επιλογή της
ασφαλιστικής εταιρείας γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό
5) Αντικατάσταση βιβλιαρίου άδειας θήρας, σε περίπτωση συμπλήρωσης όλων των
σελίδων ή καταστροφής από φθορά
6) Διενέργεια ελέγχου εγκυρότητας των προσωπικών στοιχείων κάθε κυνηγού, όπως
βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, τόπος διαμονής, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας,
αριθμός μητρώου, τηλέφωνα επικοινωνίας

7) Ενημέρωση όλων των μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου για το σύνολο των
επιτρεπόμενων στο κυνήγι περιοχών, αλλά και τις νέες χωρικές ή και χρονικές
απαγορεύσεις, και διανομή χαρτών των κυνηγετικών περιοχών

8) Διανομή σε κάθε κυνηγό του στατιστικού ερωτηματολογίου του ερευνητικού
προγράμματος ΑΡΤΕΜΙΣ, για να καταγράψει ο κυνηγός το σύνολο των
αποτελεσμάτων όλων των κυνηγετικών εξορμήσεών του κατά την τρέχουσα
κυνηγετική περίοδο
9) Σε ό,τι αφορά του νέους κυνηγούς, ο Κυνηγετικός Σύλλογος διανέμει επίσης το
Κυνηγετικό Εγχειρίδιο, το οποίο έχει παραχθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, ελέγχει
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την εγκυρότητα των βεβαιώσεων ψυχιάτρου, προετοιμάζει και ενημερώνει του
κυνηγούς για τους κανόνες ασφαλείας κατά την κυνηγετική δραστηριότητα, και
συν-επικουρικά επιβλέπει μαζί με το Δασαρχείο τις εξετάσεις των νέων κυνηγών.

Κατά συνέπεια, με τον ενεργητικό τους ρόλο οι αναγνωρισμένοι και συνεργαζόμενοι
με το κράτος Κυνηγετικοί Σύλλογοι, επιφορτίζονται με ένα μεγάλο κομμάτι σοβαρής
ευθύνης. Κατά τις εκδόσεις των αδειών θήρας, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια,
βοηθούν τα δασαρχεία να κάνουν στο τέλος μόνο έναν συνολικό έλεγχο των
δικαιολογητικών που προσκομίζει ο κάθε Κυνηγετικός Σύλλογος για το σύνολο των μελών
του.

Σε περίπτωση που απουσίαζε αυτός ο σημαντικός θεσμικός αλλά κυριότερα o
αποδεδειγμένα πρακτικός ρόλος των Κυνηγετικών Συλλόγων, θα επιβαρυνόταν το
Δημόσιο με τεράστιο όγκο εργασίας, εργατοώρες, και απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού
που δεν έχει, για την έκδοση δεκάδων χιλιάδων αδειών θήρας στην Ελλάδα. Κάτι που θα
ήταν πρακτικά αδύνατο να υλοποιηθεί άμεσα, σωστά και σύντομα μόνο από τη Δασική
Υπηρεσία, και ενδεχομένως να υπήρχαν μεγάλες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, κα
απώλεια σημαντικών εσόδων για το κράτος.

Συνεπώς, δεν υφίστανται προβλήματα και παραλείψεις στη διαδικασία έκδοσης αδειών
θήρας και στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο τη διέπει. Αντίθετα, ο ρόλος των συνεργαζόμενων
και αναγνωρισμένων Κυνηγετικών Συλλόγων με το κράτος, λειτουργεί επ’ ωφέλεια του
δημοσίου συμφέροντος.

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;

Το ισχύον νομικό καθεστώς δεν δίνει προνόμια στις Κυνηγετικές Οργανώσεις στην
Ελλάδα. Αντιθέτως, επιβάλλει περιορισμούς και ασκεί αυστηρό έλεγχο για να
εξασφαλιστεί η σωστή συμβολή στη διαχείριση του περιβάλλοντος από τις Κυνηγετικές
Οργανώσεις, κάτι που αποτελεί άλλωστε και βασικό στόχο της λειτουργίας τους.
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Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις στην Ελλάδα λειτουργούν εντός ενός συγκεκριμένου και
αυστηρού νομικού πλαισίου κάτω από την άμεση και καθημερινή εποπτεία των
αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο οι Κρατικές Υπηρεσίες έχουν τον
απόλυτο έλεγχο επί της σύστασης, λειτουργίας, οργάνωσης και ελέγχου των
Κυνηγετικών Οργανώσεων στην Ελλάδα.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του κράτους, γι'
αυτό οι Κυνηγετικές Οργανώσεις ως φορείς που δραστηριοποιούνται ενεργά στην
προστασία του περιβάλλοντος, τίθενται υπό την άμεση εποπτεία και έλεγχο των
Κρατικών Υπηρεσιών.

Μέσα από τις διατάξεις του παρόντος θεσμικού πλαισίου ιδρύθηκαν σταδιακά οι 253
Κυνηγετικοί Σύλλογοι που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, οι οποίοι υπάγονται στην
δικαιοδοσία των 7 Κυνηγετικών Ομοσπονδιών (μια για κάθε γεωγραφική περιφέρεια) και
αυτές με τη σειρά τους συγκροτούν την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος. Με αυτό τον
τρόπο διαμορφώνεται πλέον ένα δίκτυο οργανώσεων απόλυτα ελεγχόμενων από την
πολιτεία, με κοινά καταστατικά λειτουργίας και κοινό σκοπό: Τη διαμόρφωση της
κυνηγετικής συνείδησης για την νόμιμη άσκηση της θήρας, τη συμβολή των κυνηγών
στην προσπάθεια της πολιτείας για τη διατήρηση, ανάπτυξη και ορθολογική
διαχείριση του θηραματικού πλούτου της χώρας και την προστασία του
περιβάλλοντος.

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, όντας το ανώτατο επιτελικό όργανο, στην
κορυφή της ιεραρχίας των Κυνηγετικών Οργανώσεων, έχει την ευθύνη για την προώθηση
όλων των αναγκαίων ενεργειών που στοχεύουν στην διασφάλιση και ανάπτυξη της
κυνηγετικής δραστηριότητας και στην βελτίωση και αναβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος. Για να γίνει αυτό, διαμορφώνει συγκεκριμένη φιλοπεριβαλλοντική
πολιτική καταρτίζει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την αέναη ύπαρξη και ανάπτυξη
του θηραματικού πλούτου, ελέγχει και καθοδηγεί τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και
τους Συλλόγους, φροντίζοντας για την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων και την
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εναρμόνιση των φιλοθηραματικών και φιλοπεριβαλλοντικών επιδιώξεων με τα
πλαίσια των νόμων.

Συγκεκριμένα, ο έλεγχος την Κυνηγετικών Οργανώσεων από τις Δημόσιες
Υπηρεσίες αποτελείται από τους εξής άξονες:

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις υφίστανται υποχρεωτικά, παράλληλα με τον ετήσιο, και
έναν καθημερινό έλεγχο από τη Δημόσια αρχή (Δασική Υπηρεσία), ως προς τη
διαχειριστική διαφάνεια, νομιμότητα και σκοπιμότητα των εσόδων- δαπανών
τους.

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις οφείλουν για οποιαδήποτε ενέργεια και δραστηριότητα
τους να έχουν αποκτήσει προηγούμενη έγκριση από το Κράτος.

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις για να λειτουργήσουν, απαιτείται πράξη αναγνώρισης
από την Πολιτεία, όχι μόνο κατά τη σύσταση τους αλλά και για κάθε εκλογή του
Διοικητικού Συμβουλίου τους.

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις είναι υποχρεωμένες από τον Νόμο να δαπανούν κάθε
χρόνο για φιλοπεριβαλλοντικές, φιλοθηραματικές δράσεις το μεγαλύτερο ποσοστό
των εσόδων τους.

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια Κρατική Αρχή
τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό τους.

Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι οφείλουν να έχουν ταμία διορισμένο από την Εποπτεύουσα
Δασική Υπηρεσία, ο οποίος πρέπει να είναι υπάλληλος του ευρύτερου Δημοσίου
τομέα.

Κατά τη σύνθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής των Κυνηγετικών Συλλόγων ένα μέλος
της διορίζεται από την αρμόδια Κρατική Υπηρεσία, προσδίδοντας έτσι ενισχυμένο
κύρος στην εν λόγω Επιτροπή.
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Η Εποπτεύουσα Κρατική Αρχή έχει τη δυνατότητα να καθαιρέσει το Δ.Σ. και να
ορίσει προσωρινή διοίκηση, σε περιπτώσεις μη σύννομων ενεργειών διαχείρισης.

Συνεπώς, οι εν ισχύ κανόνες και διαδικασίες που αφορούν την κυνηγετική
δραστηριότητα στην Ελλάδα, όπως και την λειτουργία των Κυνηγετικών Οργανώσεων,
υπό την πλήρη εποπτεία των αρμόδιων Κρατικών Υπηρεσιών, είναι οι πληρέστεροι
και πιο επωφελείς για τη χώρα. Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύουν έμπρακτα ότι οι
Κυνηγετικές Οργανώσεις συμπράττουν με το Κράτος στην επιδίωξη σκοπών
δημοσίου συμφέροντος. Για τους λόγους αυτούς οι Κυνηγετικές Οργανώσεις θεωρούνται
αναγνωρισμένα και συνεργαζόμενα σωματεία με το Κράτος.

Κατά συνέπεια, η παρούσα λειτουργική δομή και το θεσμικό πλαίσιο που
διέπει τη λειτουργία των Κυνηγετικών Οργανώσεων, είναι πλήρες, εξυπηρετεί τα
συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου, και δεν χρειάζεται αλλαγή.

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;

Στην Ελλάδα, όλα τα θέματα που αφορούν την κυνηγετική δραστηριότητα και
τη θήρα πτερωτών και τριχωτών θηραμάτων, ρυθμίζονται με ετήσια Υπουργική
Απόφαση, η οποία βασίζεται σε ετήσια μελέτη που εκπονεί το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ΑΤΕΙ Λαμίας. Η μελέτη αυτή βασίζεται στα πιο
πρόσφατα διαθέσιµα βιολογικά δεδομένα που αφορούν τους πληθυσμούς των
θηρευσίμων ειδών, και αποδεικνύεται μέσω αυτής η διατήρηση της βιοποικιλότητας από
την αειφορική άσκηση της θήρας στη χώρα.

Ειδικότερα, είναι απαίτηση του Σ.τ.Ε. σε αυτή την ετήσια μελέτη που υποβάλλεται
στο αρμόδιο Υπουργείο να αναλύονται τα πιο πρόσφατα βιολογικά δεδομένα, τα
αποτελέσματα των οποίων να συντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

Α) ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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ΑΥΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΩΝ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Β) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑΣ

Γ)

ΣΥΛΛΟΓΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΩΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, με το ανθρώπινο δυναμικό των επιστημονικών
συνεργατών τους, το δίκτυο των Θηροφυλάκων, αλλά και το σύνολο των ακαδημαϊκών
καθηγητών οι οποίοι εκπονούν την απαιτούμενη ετήσια μελέτη, πληρούν τις
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του Σ.τ.Ε.

Συνεπώς, δεν τεκμαίρεται από πουθενά ότι υπάρχουν κενά στο νομοθετικό πλαίσιο
που αφορά τη θήρα τριχωτών και πτερωτών θηραμάτων στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, η νομοθεσία που αφορά το κυνήγι στη χώρα μας εντάσσεται στις
αυστηρότερες της Ευρώπης και ασκείται κάτω από πλήθος περιορισμών, όπως αυτοί
αναλύθηκαν νωρίτερα. 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

στις 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).

Η δε συμμόρφωση της νομοθεσίας της Ελλάδας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες
και τις Ευρωπαϊκές Επιταγές για τη διατήρηση, προστασία της φύσης και της
βιοποικιλότητας, είναι απόλυτη. Επιπλέον, η αειφορική άσκηση της θήρας ως αρωγός στη
διατήρηση των φυσικών πόρων, έχει επισήμως αναγνωριστεί και από τις επίσημες

11

αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά, δύο (2) Επίτροποι Περιβάλλοντος
(κ. Σταύρος Δήμας, κ. Γιάνεζ Ποτότσνικ), έχουν υπογραμμίσει ότι το κυνήγι αποτελεί
μέρος της λύσης των προβλημάτων του περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, το Ευρωπαϊκό
Δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αναγνωρίζουν το κυνήγι
ως μια συμβατή προς το περιβάλλον ανθρώπινη δραστηριότητα, και η Ε.Ε. μέσω των
Οδηγιών και των Ευρωπαϊκών Συνθηκών αναγνωρίζει το κυνήγι ως μέσο για την
προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση της φύσης. Η αειφορική
κυνηγετική δραστηριότητα, μπορεί να συμβάλει θετικά στη διατήρηση των άγριων
πληθυσμών και των βιοτόπων τους, και επίσης ωφελεί την κοινωνία.
Η Μόνιμη Επιτροπή της Συνθήκης της Βέρνης, αναγνωρίζει άλλωστε μεταξύ
άλλων σε επίσημο έγγραφό της 4ης Δεκεμβρίου 2015, το οποίο έχουν προσυπογράψει
και οι 47 χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι:
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΛΗΡΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ/ΝΟΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»

Στο ίδιο έγγραφο η Μόνιμη Επιτροπή επίσης αναφέρει ρητά ότι το πρόβλημα της
Ελλάδας οφείλεται στην:

• σημαντική έλλειψη πόρων,

• την έλλειψη επένδυσης χρόνου εργασίας από το διοικητικό προσωπικό των αρμόδιων
Υπηρεσιών, και

• την έλλειψη πολιτικής βούλησης.

Συνεπώς, το παρόν θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη θήρα και τη λειτουργία των
Κυνηγετικών Οργανώσεων στην Ελλάδα είναι πλήρες, αυστηρό, βασισμένο στην
αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και εναρμονισμένο με τις Ευρωπαϊκές
Οδηγίες, και δεν χρειάζεται αναθεώρηση
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6. Εκπαίδευση κυνηγών. Αλλαγή τρόπου εξέτασης των υποψηφίων κυνηγών.
Προτάσεις.

Το υπάρχον πλαίσιο διενέργειας εξετάσεων κυνηγών για απόκτηση άδειας θήρας
στην Ελλάδα καθορίζεται με το Φ.Ε.Κ. 224/Β΄/2013, σύμφωνα με το οποίο επιβάλλεται
αυστηρός έλεγχος επί της διαδικασίας διενέργειας εξετάσεων.

Παράλληλα έχει εκδοθεί από το ΥΠΑΠΕΝ το εγχειρίδιο «Κυνηγετικός
Οδηγός», 160 σελίδων, ως επιπρόσθετο εργαλείο στη διεύρυνση των γνώσεων των
κυνηγών, με λεπτομερή ανάλυση για όλες τις κατηγορίες που αφορούν την κυνηγετική
δραστηριότητα. Ο Κυνηγετικός Οδηγός έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Κυνηγετική
Συνομοσπονδία.

Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία καθιστά τους Έλληνες κυνηγούς απόλυτα
καταρτισμένους, και το σύνολο των υφιστάμενων σήμερα διατάξεων που απαρτίζουν το
νομικό και διοικητικό καθεστώς που διέπει τη θήρα, δεν χρήζει ανάγκης για καμία
παρέμβαση και αλλαγή.

7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα στο πλαίσιο του άξονα Ι.

Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο εξασφαλίζει την αειφορία της κυνηγετικής
δραστηριότητας, η εν λόγω αειφορία υποστηρίζει και την οικονομική διάσταση της
δραστηριότητας της θήρας. Θέμα που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή δεδομένης της δυσχερούς
οικονομικής συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η χώρα μας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας της στατιστικής εταιρείας MRB
προκύπτουν τα εξής μεγέθη:

• 7.000 θέσεις εργασίας εργαζομένων στον κυνηγετικό κλάδο
• 2.000 επιχειρήσεις κυνηγετικών ειδών
• 180.000.000 € έσοδα δημοσίου από έκδοση αδειών και Φ.Π.Α
• 1.000.000.000 € ετήσιος τζίρος κυνηγιού
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Ο ετήσιος τζίρος κυνηγιού προκύπτει από τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες των
κυνηγών για έξοδα κυνηγετικών ειδών, εξοπλισμού, έξοδα μετακινήσεων, εστίασης,
διαμονής, κυνηγόσκυλα, κ.λπ.

Το ποσόν του 1 δις ετησίως στην πραγματική οικονομία και ο σχετικός
πολλαπλασιαστής εισοδήματος, συνιστούν τεράστια συμβολή στη δημιουργία θέσεων
εργασίας και εισοδήματος, που αποτελούν μείζονα οικονομικό στόχο στην σημερινή
εποχή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ

ΓΕΩΡΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Κυνηγετικών Οργανώσεων (F.A.C.E.)
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