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Προτάσεις-Εθνικός Διάλογος για το Κυνήγι
ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ
Το οικονομικό πλαίσιο γύρω από την άσκηση του κυνηγιού
(συνδρομές, διάθεση εσόδων κ.λ.π.)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με τα ισχύοντα από τη νομοθεσία περί θήρας, οι πόροι από το κυνήγι
(συνδρομές για τις Κ.Ο. από την έκδοση αδειών θήρας) κατατίθενται ως εισφορά στις
αναγνωρισμένες και συνεργαζόμενες Κ.Ο., οι οποίοι προορίζονται κυρίως για
φιλοθηραματικούς σκοπούς όπως θηροφύλαξη, εμπλουτισμοί βιοτόπων, βελτίωση
βιοτόπων με σπορές, ειδικές μελέτες για τη θηραματική πανίδα κ.λπ. Τα τελευταία
χρόνια αυτό το ποσό είναι 60 € ανά κυνηγετική άδεια.
ΕΡΩΤΗΜΑ
Θεωρείτε ότι εκπληρώνεται ο σκοπός των συνδρομών για τις Κ.Ο. που
προέρχονται από την έκδοση αδειών θήρας: Αν όχι, ποιες εναλλακτικές
προτάσεις για την αποδοτικότερη διαχείριση των εσόδων από το κυνήγι
προτείνετε;
Ήδη από το 1932 (N. 5278/1932 Άρθρο 7 παρ. 2) ιδρύεται Ταμείο Θήρας: «Εν τη
έδρα εκάστου Δασαρχείου και εξαιρετικώς εκ Κρήτη εκάστου Δασονομείου, ιδρύεται
Ταμείον Θήρας.

Πόροι τούτου είναι, α) η εξ είκοσι δραχμών εισφορά των εις Κυνηγετικούς
Συλλόγους ανηκόντων κυνηγών, β) το εν τη παραγρ. 1 του άρθρου 235 του παρόντος
Νομοθετικού Διατάγματος αναφερόμενον ως περιεχόμενον εις τους Κυνηγετικούς
Συλλόγους, γ) πάσα προσφορά. Εκ των Ταμείων τούτων καταβάλλεται η αντιμισθία
των φυλάκων θήρας, ως και πάσα ετέρα δαπάνη αφορώσα την προστασίαν του
θηρεύματος εντός της δικαιοδοσίας του Δασαρχείου και των υπ’ αυτό
Δασονομείων….
Η χρησιμοποίησις των υπό του Ταμείου συγκεντρουμένων ποσών δι’ ενέργειαν
εκδρομών ή ίδρυσιν σκοπευτηρίων απαγορεύεται απολύτως»
Το εδάφιο αυτό τροποποιείται και βελτιώνεται από το Ν. 5785/1933 άρθρο 10:
«Εν τη έδρα εκάστου Δασαρχείου και εξαιρετικώς εκ Κρήτη εκάστου Δασονομείου,
ιδρύεται Ταμείον Θήρας αποτελούν νομικόν πρόσωπον κοινής ωφελείας…
Πόροι του Ταμείου Θήρας είναι, α) η εξ’ είκοσι δραχμών εισφορά των εις
Κυνηγετικούς Συλλόγους ανηκόντων κυνηγών, β) το εν τη παρ. 1 του άρθρου 235 του
αυτού Ν. Δ. και νόμου αναφερόμενον ½ εξ εκποιήσεων ως περιεχόμενον εις τους
Κυνηγετικούς Συλλόγους, γ) Το εκ της εκποιήσεως κυνηγετικών κυνώνχρηματικόν
ποσόν κατά τα εν άρθρω 11 του παρόντος νόμου.
Οι συγκεντρούμενοι πόροι διατίθενται δια την αντιμισθίαν των φυλάκων θήρας των
υπό των Κυνηγετικών Σωματείων προτεινόμενων τοιούτων, και μέχρι των ¾ του
όλου χρηματικού ποσού δια την καταδίωξιν και εξόντωσιν επιβλαβών θηραμάτων εις
τη θήραν και την γεωργίαν εν γένει, δια την βελτίωσιν εν γένει της θήρας,
κατανεμόμενοι εις εκάστην περιφέρειαν του Δασαρχείου ή Δασονομείου εξ ού
προέρχονται.
Η διάθεσις των πόρων του Ταμείου Θήρας δι’ίδρυσιν σκοπευτηρίων ή εκδρομών
και γενικώς για σκοπούς ξένους προς την βελτίωσιν της θήρας απαγορεύεται
απολύτως»
Νομοθετώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το Ελληνικό Κράτος και εξελίσσοντας τη
νομοθεσία αναλόγως στα επόμενα χρόνια, διασφαλίζει πλήρως ότι τα χρήματα των
κυνηγών θα διατίθενται για φιλοθηραματικούς σκοπούς και οι πόροι των κυνηγών θα
είναι πλήρως ανταποδοτικοί, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα και δεν θα σπαταλούνται
σε άλλες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τον Δασικό Κώδικα (Ν.Δ. 86/1969)
«Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα των δικαιωμάτων εγγραφής και των ετήσιων
συνδρομών των Κυνηγετικών Συλλόγων. Από τα έσοδα αυτά ποσοστό που
καθορίζεται με την ανωτέρω υπουργική απόφαση διατίθεται προς τις
Κυνηγετικές Ομοσπονδίες στις οποίες ανήκει κάθε Κυνηγετικός Σύλλογος και
ποσοστό τουλάχιστον πενήντα έξι τοις εκατό (56%) περιέρχεται στην Κυνηγετική
Συνομοσπονδία Ελλάδος, από το οποίο ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα
πέντε τοις εκατό (95%) χρησιμοποιείται για τη με κάθε νόμιμο μέσο φύλαξη και
προστασία του θηράματος, την ανάπτυξη και την αξιοποίησή του ανάλογα με τις
εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες της χώρας, τον εμπλουτισμό της χώρας
με θηράματα, καθώς και οτιδήποτε συνδράμει στην αναβάθμιση και προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας.Για τις λοιπές κυνηγετικές
οργανώσεις (Κυνηγετικοί Σύλλογοι και Κυνηγετικές Ομοσπονδίες) τουλάχιστον
το ήμισυ των εσόδων αυτών διατίθεται υποχρεωτικά για τους ανωτέρω σκοπούς

και ειδικότερα όσον αφορά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, αφαιρουμένων των
ποσών των εισφορών προς την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος και
προς τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες στις οποίες ανήκουν»
Παρόμοια διατύπωση υπάρχει και στο Ν.3170/2003 Άρθρο 19 παρ. 3.
Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, επομένως,είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν
σημαντικότατο μέρος των εσόδων τους για φιλοθηραματικούς σκοπούς, ελεγχόμενες
για αυτό από τη Δασική Υπηρεσία.
Για το λόγο αυτό η Ελληνική Δασική Νομοθεσία προβλέπει να είναι οι κυνηγετικοί
σύλλογοι συνεργαζόμενοι και υπό την εποπτεία του εκάστοτε αρμοδίου υπουργείου,
ώστε τα χρήματα των κυνηγών να επενδύονται στη διαχείριση και προστασία των
θηραμάτων και της άγριας πανίδας γενικότερα.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ομοίως, πόροι από το κυνήγι (τέλη για την έκδοση αδειών θήρας) εισέρχονται στο
Πράσινο Ταμείο και σύμφωνα με το νόμο πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά για την
εκπλήρωση φιλοθηραματικών σκοπών, την άσκηση της θηραματικής πολιτικής και τη
δασοπροστασία.
ΕΡΩΤΗΜΑ
Θεωρείτε ότι εκπληρώνεται ο σκοπός των τελών για τη θήρα: Αν όχι, ποιες
εναλλακτικές προτάσεις για την αποδοτικότερη διαχείριση των εσόδων από το
κυνήγι προτείνετε;
Όχι, πιστεύω ότι δεν εκπληρώνεται ο σκοπός των τελών θήρας. Το Κράτος διαθέτει
ελάχιστα κονδύλια για τη θήρα-βλέπε οικονομικό μαρασμό και διακοπή λειτουργίας
εκτροφείων θηραμάτων-πλέον του γεγονότος αυτού δεν χρηματοδοτούνται
διαχειριστικές επεμβάσεις, όπως ειδικές σπορές, αγραναπαύσεις, επιδοτήσεις
αγροτών για ανάπτυξη φυσικών φρακτών, ζωνών φυσικής βλάστησης κλπ.
Πέραν αυτών, αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση ότι το 94% των εσόδων του
Πράσινου Ταμείου θα διατίθεται για την αποπληρωμή του χρέους και μόνο το 6% θα
καταλήγει στα κρατικά έσοδα-συνεπώς τα χρήματα του ταμείου δεν επαρκούν για τις
παραπάνω δράσεις. Επιπλέον, μεγάλο μέρος αυτών διατίθενται και για την
χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης, παράγοντας που συντελεί στην
υποχρηματοδότηση αυτής ταύτης της Δασικής Υπηρεσίας.
Η ΕΕ δεν επιτρέπει την λειτουργία δημόσιων ανταποδοτικών ταμείων, με
αποτέλεσμα όλα τα χρήματα να περιέρχονται στον γενικό κρατικό προϋπολογισμό
και εκεί να κρίνεται ότι πρέπει να διατεθούν για άλλους τομείς του Δημοσίου.

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ
Θηροφύλαξη και ο έλεγχος της λαθροθηρίας (ιδιωτικοί φύλακες θήρας,
κυνηγετική παραβατικότητα κ.λ.π)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με το ισχύον καθεστώς η προστασία της άγριας πανίδας γίνεται από: τους
δασοφύλακες των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών
τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κ.Ο. και
τους φύλακες των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
1) Θεωρείτε ότι η θηροφύλαξη πρέπει αν είναι καθήκον αποκλειστικά των
κρατικών οργάνων; Αιτιολογείστε
Όχι κατ’ ανάγκη. Ο θεσμός των ιδιωτικών φυλάκων θήρας είναιθεσμοθετημένος
ήδη από το 1924 : «Ιδιοκτήται νησιδίων και εν γένει κτημάτων, ενοικιασταί του
αποκλειστικού δικαιώματος θήρας, κοινότητες, δήμοι, ή άλλα νομικά η φυσικά
φιλοθηραματικά ή φιλόζωα πρόσωπα, δύνανται να προτείνουν εις το Υπουργείο
Γεωργίας, κατόπιν συμφώνου γνωματεύσεως του αρμοδίου Δασάρχου, να διορίση
τους προτεινόμενους ως φύλακας κυνηγίου αμειβομένους υπό των προτεινόντων
αυτούς. Τα δικαιώματα και καθήκοντα των φυλάκων τούτων κανονισθήσονται
δια Β. διατάγματος» (Άρθρο 132, παρ. 4, Ν. 3077/19-5-1924 «Περί Δασικού
Κώδικος»
Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει στο Ν.Δ. 11-5-1932 «Περί Δασικού Κώδικος»
Άρθρο 233 «Παράβασις των περί θήρας διατάξεων» Άρθρο 233 παρ. 3)
Ο Ν. 5278/5-10-1932 Άρθρο 206 παρ. 2 προσθέτει «…Μετά τον διορισμόν των οι
φύλακες θήρας δίδουσιν ενώπιον του Δασάρχου ή Δασονόμου τον
νενομισμένονόρκοναναλαμβάνοντες καθήκοντα φύλακος θήρας….Κατά το
διάστημα της υπηρεσίας αυτών είναι βοηθητικά όργανα των Δασαρχείων και
Δασονομείων εις ότι αφορά την θήραν μόνον…»
Συνεπώς, ο θεσμός των ιδιωτικών φυλάκων θήρας αποτελεί σημαντικό στοιχείο
της Δασικής Νομοθεσίας της Ελλάδας και εξελίχθηκε με διάφορες μορφές
φθάνοντας ως τιςμέρες μας με το νόμο 3208/24-12-2003 (Άρθρο 270 παρ. 13).
2) Θεωρείτε ότι η θηροφύλαξη είναι επαρκής όπως ασκείται σήμερα σε
σχέση με το προστατευτέο αντικείμενο και την περιοχή φύλαξης;
Αιτιολογείστε.
Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή, και οι θηροφύλακες των Κυνηγετικών Συλλόγων,
επιτελούν ένα τιτάνιο έργο, συνεπικουρώντας την Πολιτεία στο έργο της
προστασίας της άγριας πανίδας και της εφαρμογής της Δασικής Νομοθεσίας.
Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή δημιουργήθηκε ακριβώς για να μπορεί να
επεμβαίνει αποτελεσματικά σε κάθε σημείο της Κυνηγετικής Περιφέρειας, σε
αντίθεση με τους φύλακες θήρας των Κ. Συλλόγων, που η δικαιοδοσία τους
περιορίζεται στα γεωγραφικά όρια δικαιοδοσίας του εκάστοτε Συλλόγου.

Επί πλέον, εξ όσων δύναμαι να γνωρίζω από την επαφή μου με τις Κυνηγετικές
Οργανώσεις, η Θηροφυλακή έχει εξοπλισθεί με στόλο οχημάτων που
ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με εξοπλισμό που βοηθά στην
εκτέλεση του έργου της, όπως κιάλια, θερμικούς ανιχνευτές, κιάλια νυχτερινής
όρασης, συσκευές εντοπισμού ηλεκτρονικών ηχομιμητικών συσκευών κ.α.
3) Τι προτείνετε για την αποτελεσματικώτερη προστασία της άγριας
πανίδας;
Η πολιτεία να αναγνωρίσει τη συμβολή των κυνηγετικών Οργανώσεων στην
προσπάθεια προστασίας της άγριας πανίδας
Η Πολιτεία να αυξήσει τη χρηματοδότηση της Δασικής Υπηρεσίας ώστε να δύνανται
οι Δασοφύλακες δημόσιοι υπάλληλοι να επιτελούν το έργο τους μέσω της διάθεσης
πόρων από το Πράσινο Ταμείο.
Κλείνοντας το Υπόμνημα αυτό, μεταφέρω τους σκοπούς των Κυνηγετικών
Οργανώσεων, όπως αυτοί διατυπώνονται στην Δασική Νομοθεσία:
«Τα κυνηγετικά Σωματεία υπάγονται εις το Υπουργείον Γεωργίας, ως συνεργαζόμενα
δε κυνηγετικά σωματεία αναγνωρίζονται εκείνα, τα οποία επιδιώκουν εκ
παραλλήλου προς την πολιτείαντην ανάπτυξιν του κυνηγετικού πλούτου της
Χώρας, την προστασίαν αυτού και επί τη βάσει των ισχυουσών διατάξεων κάρπωσιν
αυτού» (Α.Ν. 1926/5-10-1939 Άρθρο 13 παρ. 1)
«Σκοπός τούτων (Σημ. Κυνηγετικών Οργανώσεων) είναι, αφ' ενός μεν η οργάνωσις
των κυνηγών και η φίλαθλος κυνηγετική κατάρτισις και προαγωγή αυτών διά την
αναγκαίανπειθαρχίαν προς εφαρμογήν του παρόντος Κώδικος, αφ' ετέρου δε η
συμβολή τούτων εις την προσπάθειαν της Πολιτείας διά την διατήρησιν, ανάπτυξιν
και προστασίαν του Θηραματικού πλούτου της Χώρας. Αι κυνηγετικαί οργανώσεις
οφείλουν να βοηθούν τας δασικάς αρχάς εις παν ζήτημα ενδιαφέρον την θήραν και
το θήραμα και να παρέχουν εις αυτάςπάσαναναγκαίανπληροφορίαν και συνδρομήν»
(Ν.Δ. 86/1969 Δασικός Κώδικας Κεφ. Δ΄ Άρθρο 266 παρ. 2)
Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις είναι αρωγοί του Κράτους, και συγκεκριμένα της
Δασικής Υπηρεσίας ωςαρμόδιας και εποπτεύουσας αρχής, στην προσπάθεια της
χρηστής διαχείρισης, αειφορικής κάρπωσης και προστασίας των θηραμάτων και της
άγριας πανίδας της χώρας μας. Δεν σκοπεύουν να υποκαταστήσουν το Κράτος και τη
Δασική Υπηρεσία, αλλά να συνεργασθούν αρμονικά για την επίτευξη κοινών
σκοπών.
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