ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι
Αγαπητοί φορείς
Με πρωτοβουλία του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη ξεκίνησε στις
10/3/2016 στο Υ.Π.ΕΝ., ο Εθνικός Διάλογος για το κυνήγι.
Στην ατζέντα του διαλόγου, μετά από πρόταση του Γ. Τσιρώνη, τέθηκαν τέσσερις άξονες:

Ι.-Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το κυνήγι (όπως άδειες θήρας, εγγραφή σε σωματείο, έλεγχος,
εκπαίδευση κυνηγών, δικαιώματα κυνηγού και σωματείου κτλ)
ΙΙ.- Το οικονομικό πλαίσιο γύρω από την άσκηση του κυνηγιού (συνδρομές, διάθεση εσόδων κ.λπ)
ΙΙΙ.-Θηροφύλαξη και ο έλεγχος της λαθροθηρίας (ιδιωτικοί φύλακες θήρας, κυνηγετική
παραβατικότητα κ.λ.π.)
IV.Το διαχειριστικό πλαίσιο άσκησης θήρας (ενδιαίτημα και πληθυσμοί θηρεύσιμων ειδών, όρια
κάρπωσης, περιοχές άσκησης θήρας και εκγύμνασης σκύλων, κριτήρια καθορισμού κυνηγετικής
περιόδου κλπ)
Στον διάλογο θα συμμετέχουν οι εμπλεκόμενες περιβαλλοντικές διευθύνσεις και γραμματείες,
Πανεπιστημιακοί φορείς, επιμελητήρια, εκπρόσωποι κυνηγετικών οργανώσεων, εκπρόσωποι
περιβαλλοντικών οργανώσεων και ΜΚΟ, σχετικά σωματεία, ομοσπονδίες και πολιτικά κόμματα.
Ο διάλογος θα συνεχιστεί με την συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, οι προτάσεις και οι απόψεις των
οποίων θα κατατεθούν και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος νομοθετικού
πλαισίου.
Στόχος μας είναι οι συζητήσεις και οι προτάσεις να οδηγήσουν στην καταγραφή όλων των απόψεων.
Ενδεικτικά θέματα για την υποβολή προτάσεων και συζήτηση του ΑΞΟΝΑ Ι είναι :
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;
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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;
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.- Όποιοδήποτε άλλο θέμα στο πλαίσιο του άξονα Ι.
Τα έγγραφα με τις προτάσεις θα αποσταλλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: ethnikosdialogos_kynigi@yahoo.gr μέχρι την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00 π.μ.
Η συνάντηση και συζήτηση του άξονα Ι θα γίνει την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 ώρα 10:00 π.μ. στο
Αμφιθέατρο του Υ.Π.ΕΝ. Μεσογείων 119, Αμπελόκηποι, 115 26 Αθήνα,

η δε παρουσία σας δεν

αντικαθιστά την διαβίβαση των αποψεων σας με Η/Τ.
Μετά από κάθε συζήτηση, θα είναι δυνατή και η διαβίβαση συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών
απόψεων .
Για καλύτερη διευκόλυνση όλων οι ημερομηνίες των επόμενων συναντήσεων θα συζητηθούν στις 30
Μαρτίου 2016.
Αθήνα

22 Μαρτίου 2016

Δημήτριος Ντινόκας
Συντονιστής του Εθνικού Διαλόγου για το κυνήγι
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