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ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΤΙΝΟΚΑ

Συντονιστή Εθνικού διαλόγου για το Κυνήγι

Στα πλαίσια της συμμετοχής μας ( κατόπιν πρόσκλησης από το
Υ.Π.ΕΝ. ) στον Εθνικό διάλογο για το κυνήγι , και σε
απάντηση σχ.e.mail του αρμοδίου συντονιστή για υποβολή
προτάσεων για το εν λόγω θέμα σας καταθέτουμε την άποψη
μας υποβάλλοντας εγγράφως τις κάτωθι

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ
1) ΕΡΩΤΗΜΑ 1
Θεωρούμε πως ο σκοπός των συνδρομών για τι Κ.Ο που
προέρχονται από την έκδοση αδειών θήρας δεν εκπληρώνεται
όπως πρέπει και για τον λόγο αυτό προτείνουμε τα εξής:
Α) Η διαχείριση όλων των εσόδων από το κυνήγι θα πρέπει να
γίνεται αποκλειστικά και μόνον από το Κράτος δια των
αρμοδίων Υπηρεσιών.

Άποψη μας είναι πως οποιασδήποτε μορφής ΤΕΛΟΥΣ
ΕΣΟΔΩΝ προς το Κράτος πρέπει να διαχειρίζονται από αυτό
και μόνον και από ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ διαχειριστικό φορέα
πόσο μάλλον όταν αυτός είναι Ν.Π.Ι.Δ όπως συμβαίνει στο
προαναφερθέν θέμα
Η Παγκόσμια αυτή πρωτοτυπία που συμβαίνει στην χώρα μας
πρέπει να καταργηθεί στο σύνολο της και να εφαρμοστεί το
Σύνταγμα και οι Νόμοι του κράτους για τα αρμόδια θέματα.

2) Ομοίως θεωρούμε πως και οι λιγοστοί πόροι που
εισέρχονται στο Πράσινο ταμείο από την έκδοση των αδειών
θήρας δεν εκπληρώνουν τον σκοπό τους για τους εξής λόγους :
Α) Δεν γνωρίζουμε καν τα ποσά αυτά
Β) Δεν γνωρίζουμε που διατίθενται αυτά
Γ) Δεν γνωρίζουμε από ποιούς διατίθενται
Δ) Δεν γνωρίζουμε με ποια κριτήρια διατίθενται
Εν όψει των ανωτέρω προτείνουμε:
- Να έχει την δυνατότητα ενημέρωσης ο κάθε Έλληνας πολίτης
για τον ακριβή αριθμό των ποσών αυτών , και συνεπώς θα
γνωρίζει και τον αριθμό των εκδοθεισών αδειών θήρας της
χώρας μέσω του Διαδικτύου
- Ομοίως να έχει ενημέρωση των φορέων που διατίθενται
- Να γνωρίζει από ποιους διατίθενται ονομαστικά
- Να καθορίζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία διατίθενται
σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία και τους Κυνηγετικές
Ομοσπονδίες
- Να ανταποδίδονται αποδεδειγμένα στους φορείς από τους
οποίους εισπράττονται και όχι οπουδήποτε αλλού.

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ

ΘΗΡΟΦΥΛΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑΣ ( ιδιωτικοί
φύλακες θήρας κυνηγετική παραβατικότητα κ.λ.π)
1) Όσον αφορά το σημαντικότατο και καθοριστικότερο θέμα
αυτό με το οποίο διαφωνούμε ριζικά ως προς τον τρόπο με τον
οποίο εφαρμόζεται σήμερα σας καταθέτουμε την άποψη μας
ως εξής:
Α) Θεωρούμε πως η θηροφύλαξη πρέπει να γίνεται από τα
ΚΑΤ ΈΞΟΧΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΑΛΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ που είναι η ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ( βλ. Ν
1845/1989 αρθ.1 – 38 – 39 κλπ)
Άποψη μας είναι πως αδιανόητα το κράτος δίνει την
δυνατότητα σε Ν.Π.Ι.Δ να ασκούν κρατική εξουσία παρά όλους
τους Νόμους του Συντάγματος που προβλέπουν το αντίθετο,
και εφαρμόζοντας Ν/Δ ( Νομοθετικά Διατάγματα) της εποχής
του 1969)
Την άποψη μας αυτή ενισχύει το γεγονός του ότι οι εν λόγω
ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων έχουν
καταργηθεί με την 3943/2001 απόφαση του Σ.τ.Ε. Καθώς και
το ότι οι περισσότεροι εξ αυτών ΔΕΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΜΕ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ όπως θα έπρεπε εις τον οποίο θα επιλέγονταν
με αξιοκρατικά κριτήρια ( τίτλοι σπουδών- γνώση του
αντικειμένου – όρια ηλικίας κλπ).

Πιστεύουμε σε μία καλά οργανωμένη Δασική Υπηρεσία εις
την οποία θα παρέχονται τα κάθε μορφής εφόδια (Υπηρεσιακές
στολές – οχήματα – καύσιμα – τα σχετικά οικονομικά κίνητρα
για νυκτερινές περιπολίες κλπ )
Άποψη μας είναι πως μόνο με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει
σωστή θηροφύλαξη , και γενικά σωστή προστασία της πανίδας
και χλωρίδας του τόπου μας.
Προτείνουμε την κατάργηση όλων εκείνων των άρθρων του
Δασικού κώδικα ( 86/69 ) τα οποία προσδίδουν την
δυνατότητα άσκησης κρατικής εξουσίας σε Ν.Π.Ι.Δ και την
τήρηση των Νόμων του Συντάγματος και νομικών απόψεων
για το θέμα αυτό.
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