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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι
Αγαπητοί φορείς
Στις 30 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στα πλαίσια του
Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι.
Συζητήθηκαν και υποβλήθηκαν προτάσεις στα πλαίσια του άξονα Ι –[Το θεσμικό
πλαίσιο που διέπει το κυνήγι (όπως άδειες θήρας, εγγραφή σε σωματείο, έλεγχος,
εκπαίδευση κυνηγών, δικαιώματα κυνηγού και σωματείου κτλ)]
Η επόμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016.
Συζητήθηκαν τα θέματα των αξόνων ΙΙ και ΙΙΙ. όπως περιγράφονται στην από 22
Μαρτίου 2016 επιστολή .
Η τρίτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 ώρα 10:00. στο
Αμφιθέατρο του Υ.Π.ΕΝ. Μεσογείων 119, Αμπελόκηποι, 115 26 Αθήνα.
Θα συζητηθούν τα θέματα του άξονα IV – -«Διαχειριστικό πλαίσιο άσκησης θήρας»
Επίσης θα δοθεί η ευκαιρία να καταθέσουν απόψεις όσοι:
 Φορείς που δεν κατέθεσαν τις απόψεις των διότι απαιτείται απόφαση των
Δ.Σ. για τους άξονες Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και IV.
 Επιθυμούν να αντικρούσουν απόψεις άλλων φορέων όπως αυτές είναι
αναρτημένες στην αντίστοιχη ιστοσελίδα για τους άξονες I,II και III
 Να εκφράσουν συμπληρωματικές απόψεις για τους άξονες I,II και III
ΑΞΟΝΑΣ IV - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΗΡΑΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
1.- Ποια είναι τα βασικά στοιχεία με τα οποία θα πρέπει να καθορίζονται:
α). Οι πληθυσμοί των θηρεύσιμων ειδών, με ποια κριτήρια ένα είδος μπορεί
να θεωρείται θηρεύσιμο ή όχι, έλεγχος «επιβλαβών»,
β).Τα όρια κάρπωσης , οι μέρες εξόδου και τα κριτήρια ,
γ).Οι περιοχές άσκησης θήρας και εκγύμνασης σκύλων, τα κριτήρια
καθορισμού των ΚΑΖ και των περιοδικών απαγορεύσεων θήρας.
δ).Τα κριτήρια της κυνηγετικής περιόδου, στο πλαίσιο ενός
διαχειριστικού σχεδίου άσκησης θήρας
2.- Κάθε πότε κρίνετε χρήσιμο να εκπονούνται διαχειριστικά σχέδια για την άγρια
πανίδα, από ποιους φορείς και από ποιες αρχές θα θεωρούνται και θα εγκρίνονται;

3. Ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, προτάσεις για αναβάθμιση του ρόλου τους ή
της κατάργησής τους, απελευθερώσεις θηραμάτων, ενδυνάμωση και
επανεισαγωγή ειδών.
4. Μελέτες για την άσκηση της θήρας και την πληθυσμιακή εξέλιξη των ειδών.
α) Προδιαγραφές ειδικών μελετών
β) Ανάθεση,τρόπος ανάθεσης των
γ) Επίβλεψη
δ) Θεώρηση και έγκριση των .
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ IV

Οι προτάσεις σας θα διαβιβαστούν σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την Τρίτη 10 Μαιου
2016 και ώρα 15:00 στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ethnikosdialogos_kynigi@yahoo.gr
ή
ethnikos.dialogos.kynigi@gmail.com

Όσοι φορείς ,για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορούν να παραβρεθούν , θα
υποβάλλουν τις προτάσεις των με το Η/Τ.
Πληροφορούμε και πάλι ότι η παρουσία σας δεν αντικαθιστά την διαβίβαση των
απόψεων σας με Η/Τ.
Σας ενημερώνουμε και πάλι ότι :
Ο Εθνικός Διάλογος για το κυνήγι από 19 Απριλίου 2016 έχει την δική του
ιστοσελίδα στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Αναζητήστε την στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypeka.gr στη σελίδα ΔΑΣΗ και
βρείτε στο αριστερό MENU –το πεδίο : ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ή
επισκεφτείτε απευθείας την ιστοσελίδα στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=920&language=el-GR
Δημήτριος Ντινόκας

Συντονιστής του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι

Αθήνα 27 Απριλίου 2016

