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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
Παρακολουθώντας τον «Εθνικό διάλογο» για το κυνήγι έχουμε
να επισημάνουμε τις κάτωθι διαπιστώσεις:
Παρόλο που κατά τη δεύτερη συνάντηση γίνεται μια
προσπάθεια αδρομερούς προσδιορισμού των θεμάτων
συζήτησης, παραμένει η διαδικασία και η ατζέντα χαώδης.
Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες μας αλλά και τις
προσπάθειες των άλλων φορέων που συμμετέχουν στο
διάλογο δεν λάβαμε ικανοποιητική απάντηση από τον
Υπουργό, τον κύριο Τσιρώνη σχετικά με το σκοπό και την
αναγκαιότητα μεταρρύθμισης του γενικότερου θεσμικού
πλαισίου που διέπει την θήρα στην Ελλάδα.
Ο Υπουργός δεν έχει εντοπίσει και δεν μας έχει γνωρίσει
κάποια ατέλεια του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου η οποία
χρήζει βελτίωσης. Αντ΄ αυτού αναμένει, εντός του ασφυκτικά
περιορισμένου χρονοδιαγράμματος που έχει καθορίσει,
ετερόκλητοι και άσχετοι με το θέμα φορείς να εντοπίσουν και
διαμορφώσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις μέσα σε
τέσσερις συναντήσεις.
Το κόμμα μελετώντας εξονυχιστικά το θεσμικό πλαίσιο
διαπιστώνει την πληρότητα του και την προσαρμογή του στις
διεθνείς συνθήκες που ρυθμίζουν την προστασία και τη
διαχείριση του περιβάλλοντος.Παράλληλα χωρίς την
παραμικρή αλλαγή του νομικού πλαισίου, δίνεται η
δυνατότητα μέσω ειδικών εξουσιοδοτήσεων για την έκδοση

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Βουλή των Ελλήνων | Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3707963 - 60

αποφάσεων, οι οποίες δύνανται να ρυθμίζουν καθοριστικές
λεπτομέρειες που διέπουν τη κυνηγετική δραστηριότητα
σύμφωνα πάντα με τη νομολογία του ΣτΕ και την αρχή της
αειφορίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Η μόνη παρέμβαση που εντοπίζουμε και διατυπώνουμε ως
πρόταση, είναι η αυστηροποίηση των ποινών έναντι
παραβατικής συμπεριφοράς, όπως η λαθροθηρία. Η
προτεινόμενη από εμάς αλλαγή μπορεί να προωθηθεί μέσω
τροποποίησης δύο συγκριμένων άρθρων του ΝΔ 86/89 στη
συνέχεια του διαλόγου θα επανέλθουμε με πιο αναλυτική
προσέγγιση του εν λόγω θέματος που αφορά την καταδίκη
εγκλημάτων κατά του φυσικού περιβάλλοντος.
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