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ΘΕΜΑ: Προτάσεις του Σωματείου στον Εθνικό Διάλογο για τη Θήρα
Σχετική: Η από 22/3/2016 πρόσκληση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του
Σωματείου, για την κατάθεση προτάσεων στον Εθνικό Διάλογο για το κυνήγι στον
άξονα
«Ι.-Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το κυνήγι (όπως άδειες θήρας, εγγραφή σε
σωματείο, έλεγχος, εκπαίδευση κυνηγών, δικαιώματα κυνηγού και σωματείου
κτλ)»

Αξιότιμε κ. Ντινόκα συμμετέχοντας συλλογικά ως Σωματείο στον Εθνικό διάλογο για
το κυνήγι, σας παραθέτουμε την δεύτερη κατά σειρά δέσμη προτάσεων σύμφωνα με
το πλαίσιο που έχετε επιλέξει και το οποίο μας έχει σταλεί με την σχετική σας
πρόσκληση.
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;
1.α) Κωδικοποίηση όλων των διατάξεων της θήρας και γενικότερα της άγριαςπανίδας
1.β) Δημιουργία ανοιχτής ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμαςστην οποία θα
καταχωρούνται επικυρωποιημένες όλες οι αναγκαίες σχετικές πληροφορίες όπως
νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις, ΔΑΔ καθώς και χωρικά δεδομένα,όπως χάρτες ΚΑΖ,
ΖΕΣ, ΖΕΠ κ.ο.κ.
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.

3.α) Η έναρξη έκδοσης - θεώρησης των αδειών θήρας να ξεκινά νωρίτερα απ’ ότι
προβλέπεται μέχρι σήμερα, καθώς επίσης να απλοποιηθεί η σημερινή διαδικασία
έκδοσης αδειών θήρας
Αιτιολόγηση: Η έκδοση-θεώρηση αδειών θήρας με το ισχύον ακολουθούμενο
πλαίσιο-τακτική δημιουργεί σωρεία προβλημάτων δεδομένου ότι οι εκδοθείσες
αποφάσεις για τον καθορισμό των τελών αδειών θήρας καθώς και των συνδρομών
υπέρ των κυνηγετικών οργανώσεων, υπογράφονται στις αρχές του μηνός Αυγούστου
και δημοσιεύονται στο ΦΕΚ προς το τέλος του πρώτου δεκαήμερου του Αυγούστου.
Αυτό έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση των θεωρήσεων των αδειών θήρας. Πάρα
πολλοί κυνηγοί, κυρίως από τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-ΠάτραΛάρισα κλπ) που μετακινούνται δυο με τρεις ημέρες πριν την έναρξη του κυνηγίου
(που αρχίζει την 20η Αυγούστου) με σκοπό να εντοπίσουν τα μέρη που υπάρχουν
περάσματα, δεν προλαβαίνουν να πάρουν στην κατοχή τους τα θεωρημένα ατομικά
βιβλιάρια θήρας, με αποτέλεσμα να ασκούν θήρα έχοντας ως μόνο δικαιολογητικό
την απόδειξη πληρωμής του Κυνηγετικού Συλλόγου όπου κατέθεσαν τα
δικαιολογητικά και το χρηματικό ποσό για την θεώρηση της αδείας τους. Οι Δασικές
αρχές έχουν στην διάθεση τους ελάχιστο χρόνο για να ανταπεξέλθουν στην
εξυπηρέτηση των συσσωρευμένων αιτήσεων συνυπολογίζοντας ότι μεσολαβούν και
ημέρες αργίας (Σαββατοκύριακο και 15η Αυγούστου) των δημοσίων υπηρεσιών
(Δασαρχείο, Δημόσιο Ταμείο, Τράπεζα της Ελλάδος).
3.β) Δημιουργία Εθνικού Μητρώου-Κυνηγών καταγραφής των αδειών θήρας σε
κεντρική ψηφιακή βάση δεδομένων. Στην ίδια ηλεκτρονική βάση είναι αναγκαίο να
καταχωρούνται όλες οι καταδικαστικές αποφάσεις και τα διοικητικά πρόστιμα για
τους παραβάτες των περί θήρας διατάξεων. Θα ήταν επιθυμητό το Εθνικού
Μητρώου-Κυνηγών να λειτουργεί σχεδιαστικά με την αντίστοιχη ηλεκτρονική βάση
κατοχής κυνηγετικών όπλων που τηρείται στην Ελληνική Αστυνομία.
Με την δημιουργία βάσης δεδομένων θα είναι δυνατή η έκδοση-θεώρηση της
άδειας θήρας του ενδιαφερόμενου από οποιαδήποτε δασική αρχή με δεδομένο ότι θα
καταργηθεί ή θα τροποποιηθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 262 του Ν.Δ. 86/1969.
3γ)Να προβλεφθεί ρητά στο άρθ. 252 ή στο άρθ. 289 παρ. 2 του Ν.Δ. 86/1969, η
δυνατότητα ελέγχου από τους δασικούς υπαλλήλους και τους θηροφύλακες κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, της άδειας κατοχής του κυνηγετικού όπλου που
εκδίδεται από τις αστυνομικές αρχές. Αιτιολόγηση: Σύμφωνα με έγγραφο της
Διεύθυνσης Δασών Δρυμών και Θήρας, Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Γεωργίας
(σχετικό το αριθ. 102908/2670/19-8-2003 έγγραφο) με το οποίο κοινοποιείται
σχετικό έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (σχετικό το με αριθ.
5700/1-537222/22-5-2003), οι δασικοί υπάλληλοι και οι φύλακες θήρας δεν είναι
νομικά επιτρεπτό να ελέγχουν τις άδειες κατοχής των κυνηγετικών όπλων που
εκδίδονται από τις αστυνομικές αρχές καθότι αυτό είναι μόνο αρμοδιότητας της
Αστυνομίας. Κάτι τέτοιο όμως πολλές φορές δυσκολεύει τον έλεγχο, ειδικότερα στην
περίπτωση που ο κυνηγός δεν τυγχάνει να έχει μαζί του την άδεια θήρας για να

διασταυρωθούν τα ατομικά του στοιχεία ή να ελεγχθεί η νομιμότητα του όπλου που
φέρει.
Σημειώνεται ότι στο έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται
ότι «η θεσμοθέτηση παράλληλης αρμοδιότητας ελέγχου θα ήταν χρήσιμη υπό την
προϋπόθεση ότι δεν αναιρείται η διάταξη του άρθ. 8 του Ν. 2168/1993 που προβλέπει
τη χρήση κυνηγετικού όπλου, ανεξαρτήτως σε ποιον ανήκει, από κατέχοντα άδεια
θήρας».
3.δ) Ανάκληση αδειών θήρας
Να προβλεφθεί σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων περί θήρας, η ανάκληση
της άδειας θήρας από την αρμόδια δασική αρχήστην περίπτωση που ο παραβάτης
αρνηθεί να την παράδοση προς κατάσχεση. Επίσης στην περίπτωση που στην
ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Εθνικού Μητρώου-Κυνηγών καταγράφεται η καθ’
υποτροπή καταδίκη για παράβαση των περί θήραςδιατάξεων, οι περιορισμοί του
άρθρου 264 του Ν.Δ. 86/1969 να εφαρμόζονται ανεξαρτήτου τυχόν αναστολής της
ποινής από το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο. Για την επανέκδοση της αδείας θήρας
στις περιπτώσεις αυτές και μετά το πέρας της πενταετίαςθα είναι απαραίτητη
επιπλέον και η προσκόμιση βεβαίωσηςτης επιτροπής κρίσης νέων κυνηγών.

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.

Να προβλεφθεί στο νόμο ότι η Δασικές Αρχές θα προγραμματίζουν κάθε έτος κύκλο
σεμιναρίων νέων κυνηγών, η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων θα είναι
υποχρεωτική για τους νέους κυνηγούς καθώς και για τους καθ’ υποτροπή
καταδικασθέντες. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι
προϋποθέσεις, όροι και λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου
αυτής.
7.- Όποιοδήποτε άλλο θέμα στο πλαίσιο του άξονα
Με Τιμή για το Δ.Σ.
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