ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ για το ΚΤΝΗΓΙ
ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ Αϋ ΚΤΝΗΓΕΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΣΗ
(Αϋ ΚΟΚΔ)
ΑΞΟΝΑ Ι
(κεςμικό πλαίςιο που διζπει το κυνιγι)
1. Ερϊτθμα 1: Από το ςφνολο των υφιςταμζνων ςιμερα διατάξεων που απαρτίηουν το
νομικό και διοικθτικό κακεςτϊσ που διζπει τθ κιρα, ποιεσ κεωρείτε ότι χριηουν
άμεςθσ παρζμβαςθσ και προσ ποια κατεφκυνςθ;
Σα μζτρα που προβλζπονται για τθ κιρα μζςω των υφιςτάμενων διατάξεων, εξαςφαλίηουν
τθν αειφορία αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ/χριςθσ. Μάλιςτα όπωσ ζχει τονιςτεί και
αποδειχτεί επανειλθμμζνωσ, θ νομοκεςία που αφορά ςτο κυνιγι ςτθν Ελλάδα
ςυγκαταλζγεται ςτισ αυςτθρότερεσ ςτθν Ευρϊπθ. Πιο ςυγκεκριμζνα περιλαμβάνει:
a. Αυςτθρά όρια κάρπωςθσ των κθρεφςιμων ειδϊν.
b. Αυςτθροφσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ, όπωσ τθ μικρότερθ ςε διάρκεια
κυνθγετικι περίοδοσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, τον κακοριςμό ςυγκεκριμζνων
θμερϊν κιρευςθσ για ςυγκεκριμζνα κθρεφςιμα είδθ.
i. β) υγκεκριμζνα είδθ επιτρζπεται να κθρευκοφν μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ μζρεσ
τθσ εβδομάδασ.
c. το 30% τθσ επικράτειασ, λόγω των χωρικϊν περιοριςμϊν (ΚΑΗ, ΔΑΔ κλπ) δεν
επιτρζπεται θ κιρα.
d. Θ κιρα πραγματοποιείται με περιοριςμζνα μζςα άςκθςθσ και ςυγκεκριμζνα
μόνο με λειόκανο κυνθγετικό όπλο, ςε αντίκεςθ με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
e. Απαγορεφεται θ εμπορία όλων των κθραμάτων.
Αξίηει δε να ςθμειωκεί, ότι θ εναρμόνιςθ τθσ κυνθγετικισ δραςτθριότθτασ ςτθ χϊρα μασ με
τισ Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (τα όργανα τθσ οποίασ αναγνωρίηουν ότι θ
αειφορικι κυνθγετικι δραςτθριότθτα, μπορεί να ςυμβάλει κετικά ςτθ διατιρθςθ των
άγριων πλθκυςμϊν και των βιοτόπων τουσ) ζχει ςυμπλθρωκεί με Κοινζσ Τπουργικζσ
Αποφάςεισ όπωσ ΚΤΑ 414985/29.11.85, ΚΤΑ 87578/703/06.03.07, ΚΤΑ 37338/1807/Ε.103/19-2010 ΚΤΑ 8353/276/Ε103/23-2-2012 και NOMO ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 3937 (ΦΕΚ 60/Α/2011).
υνεπϊσ θ κζςθ μασ είναι ότι όςον αφορά ςτο κζμα τθσ ρφκμιςθσ και άςκθςθσ τθσ κιρασ
δεν απαιτείται καμία αλλαγι και ότι εξαςφαλίηουν τόςο τθ βιοποικιλότθτα όςο και το
δθμόςιο ςυμφζρον.

2.

Ερϊτθμα 2: Ποια κεωρείτε ότι είναι τα κυριότερα προβλιματα που αφοροφν ςτο
υφιςτάμενο πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Κ.Σ., Κ.Ο. και Κ.Σ.Ε. και ποιεσ
προτείνετε ωσ άμεςεσ παρεμβάςεισ για τθν επίλυςθ τουσ.

Θ εμπειρία από τθ 40χρονθ λειτουργία όλων των κυνθγετικϊν οργανϊςεων (κ.ο.) υπό το
υπάρχον πλαίςιο οργάνωςθσ, όπωσ ζχει κεςπιςτεί από τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία μασ
δείχνει ότι οι κ.ο. όλα αυτά τα χρόνια αξιοποίθςαν αυτι τουσ τθν ιδιότθτα και ζχουν
ςυνδράμει ςτθν προςταςία, τθ μελζτθ και διαχείριςθ των πλθκυςμϊν και των

ενδιαιτθμάτων ειδϊν άγριασ πανίδασ λειτουργϊντασ αποδεδειγμζνα προσ τθν εξυπθρζτθςθ
του δθμόςιου ςυμφζροντοσ
ε περίπτωςθ ανατροπισ αυτοφ του κακεςτϊτοσ, δεν υπάρχει καμία εγγφθςθ ότι οι
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ (ειδικά ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία δυςτυχϊσ ζχουν περιζλκει) κα
είναι ςε κζςθ να ανταπεξζλκουν.
υνεπϊσ κεωροφμε ότι είναι αναγκαίο να διατθρθκεί το ςθμερινό κακεςτϊσ των Κ.Ο. ωσ
αναγνωριςμζνων και ςυνεργαηόμενων με το Δθμόςιο, κάτι που είχε αποφανκεί και το τΕ
ςτθν υπ’ αρικμ. 3942/2001 απόφαςι του ωσ εξισ: «Για τουσ αυτοφσ ωσ άνω λόγουσ
δθμοςίου ςυμφζροντοσ είναι επίςθσ επιτρεπτι θ φπαρξθ ιδιαιτζρων οργανϊςεων
ςωματειακοφ χαρακτιρα ωσ οι ανωτζρω ςυνεργαηόμενοι με το Υπουργείο Γεωργίασ
κυνθγετικοί ςφλλογοι, οι περί των οποίων διατάξεισ προβλζπουν τον αυξθμζνο ζλεγχό τουσ
και, ειδικότερα, για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ τθσ κιρασ και για φιλοκθραματικοφσ
ςκοποφσ, περιοριςμοφσ ωσ προσ τθν οργάνωςθ, τθ λειτουργία τουσ, το καταςτατικό τουσ
(παρ. 7 άρκρο 266 Ν.Δ/τοσ 86/96) το φψοσ και τθ διάκεςθ των εςόδων τουσ (παρ. 10 αυτοφ
άρκρου 266). Τοφτο ζπεται ότι είναι ωσ προσ τα μζλθ αυτϊν επιτρεπτι θ κζςπιςθ
πλεονεκτθμάτων αντίςτοιχων προσ τουσ ανωτζρω περιοριςμοφσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
είναι αυτά ςυναφι προσ τουσ ανωτζρω λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ».

3. Ερϊτθμα 3: Τπάρχουν προβλιματα ι παραλείψεισ που ςχετίηονται με τθν ζκδοςθ
των αδειϊν κιρασ; Αν ναι, ποια είναι αυτά και τι προτείνετε να αλλάξει ωσ προσ το
ιςχφον πλαίςιο
Σο ςυνολικό κεςμικό πλαίςιο που αφορά ςτθ διαδικαςία και τα δικαιολογθτικά ζκδοςθσ
άδειασ κιρασ, περιλαμβάνεται ςτο Φ.Ε.Κ. 224/Βϋ/2013, το οποίο είναι αυςτθρό και όπου
αναλφεται πλιρωσ όλθ θ διαδικαςία. Σο Φ.Ε.Κ. αυτό αποτελεί προϊόν τθσ εμπειρίασ 40
χρόνων, χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο εκατοντάδεσ χιλιάδων κυνθγϊν εξζδιδαν άδεια
κιρασ ετθςίωσ απρόςκοπτα και χωρίσ προβλιματα.
Με τθν υπάρχουςα αυςτθρι διαδικαςία, τθσ οποίασ τθν επίβλεψθ ζχει θ Δαςικι Τπθρεςία,
εξαςφαλίηονται με τον βζλτιςτο τρόπο τα ζςοδα του Δθμοςίου και ςυνεπϊσ δεν προκφπτει
ανάγκθ αλλαγισ τθσ.

4.

Ερϊτθμα 4: Θεωρείτε ότι το πλαίςιο των αναγνωριςμζνων και ςυνεργαηόμενων με
το Υπουργείο Κυνθγετικϊν Οργανϊςεων (Κ.Ο.) είναι πλιρεσ και εξαςφαλίηεται ο
ςκοπόσ για τον οποίο υφίςτανται αυτζσ οι Κ.Ο.; Αν όχι, ποια λειτουργικι δομι
προτείνετε να ακολουκιςει θ πολιτεία;

Θ υπάρχουςα νομοκεςίασ περί κιρασ κεωροφμε, και θ πράξθ το ζχει δείξει, ότι εξαςφαλίηει
πλιρωσ ότι οι κ.ο. ςτθν Ελλάδα λειτουργοφν κάτω από τθν άμεςθ και κακθμερινι εποπτεία
των αρμόδιων κρατικϊν υπθρεςιϊν, οι οποίεσ ζχουν και τον απόλυτο ζλεγχο επί τθσ
ςφςταςθσ τουσ. υγκεκριμζνα, ο ζλεγχοσ τθν Κυνθγετικϊν Οργανϊςεων από τισ Δθμόςιεσ
Τπθρεςίεσ αφορά ςτα παρακάτω:
• Οι κ.ο. υφίςτανται υποχρεωτικά, παράλλθλα με τον ετιςιο, και ζναν κακθμερινό
ζλεγχο από τθ Δθμόςια αρχι (Δαςικι Τπθρεςία) ωσ προσ τθ διαχειριςτικι διαφάνεια,
νομιμότθτα και ςκοπιμότθτα των εςόδων- δαπανϊν τουσ.
• Οι Κυνθγετικζσ Οργανϊςεισ οφείλουν για οποιαδιποτε ενζργεια και δραςτθριότθτα
τουσ να ζχουν αποκτιςει προθγοφμενθ ζγκριςθ από το Κράτοσ.

• Οι Κυνθγετικζσ Οργανϊςεισ για να λειτουργιςουν, απαιτείται πράξθ αναγνϊριςθσ
από τθν Πολιτεία, όχι μόνο κατά τθ ςφςταςθ τουσ αλλά και για κάκε εκλογι του Δ..
τουσ.
• Οι Κυνθγετικζσ Οργανϊςεισ είναι υποχρεωμζνεσ από τον Νόμο να δαπανοφν κάκε
χρόνο για φιλοπεριβαλλοντικζσ, φιλοκθραματικζσ δράςεισ το μεγαλφτερο ποςοςτό
των εςόδων τουσ.
• Οι Κυνθγετικζσ Οργανϊςεισ υποβάλλουν προσ ζγκριςθ ςτθν αρμόδια Κρατικι Αρχι
τον προχπολογιςμό και απολογιςμό τουσ.
• Οι Κυνθγετικοί φλλογοι οφείλουν να ζχουν ταμία διοριςμζνο από τθν Εποπτεφουςα
Δαςικι Τπθρεςία, ο οποίοσ πρζπει να είναι υπάλλθλοσ του ευρφτερου Δθμοςίου
τομζα.
• Κατά τθ ςφνκεςθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ των Κυνθγετικϊν υλλόγων ζνα μζλοσ τθσ
διορίηεται από τθν αρμόδια Κρατικι Τπθρεςία, προςδίδοντασ ζτςι ενιςχυμζνο κφροσ
ςτθν εν λόγω επιτροπι.
• Θ Εποπτεφουςα Κρατικι Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να κακαιρζςει το Δ.. και να ορίςει
προςωρινι διοίκθςθ, ςε περιπτϊςεισ μθ ςφννομων ενεργειϊν διαχείριςθσ.
υνεπϊσ, κεωροφμε δικαίωσ ότι το πλαίςιο λειτουργίασ των κ.ο., όπωσ είναι δομθμζνο
εξαςφαλίηει πλιρωσ το δθμόςιο ςυμφζρον και δε χριηει αλλαγισ.

5. Ερϊτθμα 5: Θεωρείτε ότι υπάρχουν κενά ςτο νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τθ
κιρα των τριχωτϊν και πτερωτϊν κθραμάτων; Αν ναι, ποια είναι αυτά και ποιεσ
αλλαγζσ προτείνετε;
Όπωσ ζχει προαναφερκεί, το νομικό πλαίςιο περί κιρασ ςτθν Ελλάδα, είναι από τα
αυςτθρότερα τθσ Ευρϊπθσ και πλιρωσ εναρμονιςμζνο με τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία (θ
οποία αποδζχεται ότι θ αειφορικι άςκθςθ τθσ κιρασ αποτελεί μια ςυμβατι προσ το
περιβάλλον ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα). Επιπρόςκετα, θ Ελλάδα είναι θ μόνθ χϊρα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που δεν ζχει καταδικαςτεί για ηθτιματα κιρασ. Σο τελευταίο
επιβεβαιϊνει ότι το πρόβλθμα ςτθ χϊρα μασ, ςτα περί κιρασ ηθτιματα, δεν αφοροφν ςτο
νομικό πλαίςιο.
Πιο ςυγκεκριμζνα, αναφορικά με τυχόν κενά ςτο νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τθ κιρα
των τριχωτϊν και πτερωτϊν κθραμάτων. Με το υφιςτάμενο κακεςτϊσ θ κιρα τουσ
ρυκμίηεται ετθςίωσ με Τπουργικι Απόφαςθ, θ οποία βαςίηεται ςε πλικοσ απαιτοφμενων
δεδομζνων και κυρίωσ ςτθν ετιςια μελζτθ που εκπονεί το Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο
Θεςςαλονίκθσ και το ΣΕΙ Λαμίασ. Θ μελζτθ αυτι επικαιροποιεί ςε ετιςια βάςθ τα βιολογικά
δεδομζνα των πλθκυςμϊν των κθρεφςιμων ειδϊν και καταδεικνφει ποιοτικά και ποςοτικά
τον τρόπο ρφκμιςθσ τθσ κιρασ ανά είδοσ. Εδϊ πρζπει να τονιςτεί ο ρόλοσ των κ.ο. οι οποίεσ
μζςω του επιςτθμονικοφ τουσ δυναμικοφ ςυμβάλλουν με τισ μελζτεσ τουσ και τισ
καταμετριςεισ που διεξάγουν.
Εν κατακλείδι, το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο που αφορά ςτθ κιρα είναι πλιρεσ,
εξαςφαλίηει τισ ανάγκεσ και τθ βιωςιμότθτα των πλθκυςμϊν των κθρεφςιμων ειδϊν και
είναι αποδεδειγμζνα εναρμονιςμζνο με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ. υνεπϊσ δεν απαιτείται
ανακεϊρθςθ του.

6. Ερϊτθμα 6: Εκπαίδευςθ κυνθγϊν. Αλλαγι τρόπου εξζταςθσ των υποψθφίων
κυνθγϊν. Προτάςεισ.
Σο υπάρχον πλαίςιο διενζργειασ εξετάςεων των υποψθφίων κυνθγϊν για απόκτθςθ άδειασ
κιρασ ςτθν Ελλάδα, άλλαξε πολφ πρόςφατα, μόλισ το 2013 και κακορίςτθκε με το Φ.Ε.Κ.
224/Βϋ/2013. φμφωνα με το Φ.Ε.Κ. αυτό επιβάλλεται αυςτθρόσ ζλεγχοσ από τθ Δαςικι
Τπθρεςία επί τθσ διαδικαςίασ διενζργειασ των εξετάςεων, εξαςφαλίηοντασ ζτςι το
αδιάβλθτό τουσ.
Για τθ διευκόλυνςθ των κυνθγϊν και τθσ διαδικαςίασ των εξετάςεων, εκδόκθκε από το
ΤΠΑΠΕΝ το εγχειρίδιο "Κυνθγετικόσ Οδθγόσ" 160 ςελίδων. Αυτό το εγχειρίδιο
δθμιουργικθκε ωσ ςυμβολι ςτθ διεφρυνςθ των απαραίτθτων γνϊςεων που οφείλουν να
ζχουν οι κυνθγοί. κοπόσ του είναι να παρζχει, ςτο μζτρο του δυνατοφ, τθν ειδικι
ενθμζρωςθ ςε νζουσ αλλά και ζμπειρουσ κυνθγοφσ για κζματα αναγνϊριςθσ και βιολογίασ
των διαφόρων κθρεφςιμων και μθ ειδϊν, τθσ νομοκεςίασ τθσ διαχείριςθσ και προςταςίασ
τθσ άγριασ πανίδασ, τθσ χριςθσ όπλων, αλλά και λοιπϊν κεμάτων που ςχετίηονται με τθν
ορκολογικι άςκθςθ τθσ Θιρασ ςτθν χϊρα μασ. Παράλλθλα, το εγχειρίδιο αυτό ζχει ωσ
ςκοπό να βοθκιςει τουσ νζουσ κυνθγοφσ να προετοιμαςτοφν κατάλλθλα για τισ
προβλεπόμενεσ από τθν νομοκεςία εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ άδειασ Θιρασ.
υνεπϊσ, όςον αφορά ςτο κζμα των εξετάςεων, κεωροφμε ότι θ πρόςφατθ ρφκμιςθ, όπωσ
αυτι κακορίςτθκε από το Φ.Ε.Κ. 224/Βϋ/2013 είναι ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ. Οι όποιεσ
βελτιϊςεισ κα αφοροφν ςτο εποπτικό υλικό.

